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A dinamização da movimentação de cargas e, por consequência, o incremento de 

instalações portuárias, principalmente em ambiente costeiro, aumentam as pressões 

negativas sobre o meio ambiente. No contexto portuário, é importante que sejam 

estabelecidos mecanismos para mitigação destes impactos. O presente estudo tem por 

objetivo o desenvolvimento de um sistema de indicadores de desempenho ambiental 

como uma ferramenta para acompanhamento e adequação da gestão ambiental 

portuária. Esta ferramenta pode ser aplicada pelas autoridades portuárias, empresas que 

atuam no porto ou mesmo por órgãos de fiscalização. Foram levantadas informações de 

22 portos, através do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros, desenvolvido em 

parceria do PPE/COPPE/UFRJ e IVIG com a Secretaria de Portos (SEP), do Governo 

Federal Brasileiro. Também foram considerados indicadores e aspectos de alguns 

instrumentos de desempenho ambiental, gerais e específicos para o setor. Como 

resultado, foi estabelecida uma proposta preliminar de indicadores de desempenho 

ambiental para portos organizados baseado no cenário observado no Brasil.   
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The increase in cargo handling and consequent increase in activity on port 

facilities, especially in the coastal environment, exacerbate the negative pressures on the 

environment. In the port context, it is important to establish mechanisms for mitigating 

these impacts. This study aims to develop an environmental performance indicators 

system as a tool for monitoring and adequacy of port environmental management. This 

tool can be applied by the port authorities, companies operating in the same port or by 

oversight bodies. Information of 22 ports have been raised through the Compliance 

Program of Solid Waste and Liquid Effluent Management in the Brazilian Maritime 

Ports, developed in partnership of PPE/COPPE/UFRJ and IVIG with the Secretariat of 
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1 Introdução  
 

O Brasil apresenta uma costa navegável de 8,5 mil quilômetros. O setor 

portuário do país movimenta aproximadamente 700 milhões de toneladas de diversas 

mercadorias, o que corresponde a aproximadamente 90% das exportações. Associado a 

estes dados somam-se os baixos custos do modal aquaviário e apresenta-se, assim, o 

cenário ideal para desenvolvimento do setor portuário no país (SEP, 2014).  

A dinamização das atividades portuárias no país e o surgimento de novos portos, 

sugerindo um desenvolvimento ainda maior do setor, levantam questionamentos e 

preocupações do ponto de vista ambiental, uma vez que os portos são atividades com 

significativo grau de impactos socioambientais.  

As operações portuárias podem causar impactos sobre o ar, água, solo e 

sedimento de ambientes marinhos e terrestres. Soma-se a isso o fato das instalações e 

estruturas do setor portuário no Brasil ser significativamente antigo, de forma geral. 

Mesmo com a Lei de Modernização dos Portos (BRASIL, 1993), KITZMANN e 

ASMUS (2006) apontam que o processo de reestruturação do setor ainda não está 

completo.  

A consciência ambiental está crescendo cada vez mais na sociedade, envolvendo 

mudanças de percepção em diferentes atores sociais. Neste sentido, a implantação de 

uma efetiva gestão ambiental é essencial para que os tomadores de decisão continuem a 

apoiar as operações portuárias (PPRISM, 2010). 

É deste contexto que nasce a justificativa e motivação do presente trabalho, já 

que análises do desempenho ambiental de portos organizados são um componente 

fundamental para estabelecimento de sistemas de gestão ambiental aplicados às 

autoridades portuárias.  

Os indicadores de desempenho ambiental constituem importantes ferramentas 

para mostrar claramente como determinada organização se comporta em termos de 

eficiência ambiental, promovendo uma base sólida para futuras metas e 

desenvolvimento. 

 

Assim, com base no acima exposto, o objetivo do presente trabalho é promover 

uma discussão para implantação de um sistema de indicadores de desempenho 
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ambiental como contribuição na consolidação de Sistemas de Gestão Ambiental e 

Avaliação de Desempenho Ambiental nos portos organizados no Brasil.  

Como objetivo específico, está a elaboração de um sistema preliminar de 

indicadores ambientais para ser utilizado pelas autoridades portuárias para 

complementação, consolidação e aperfeiçoamento de seus sistemas de gestão ambiental.  

O trabalho foi baseado em levantamento bibliográfico envolvendo, 

principalmente, a identificação e análise de instrumentos de gestão ambiental e 

ferramentas de avaliação de desempenho ambiental especificamente desenvolvidas para 

aplicação no setor portuário, no âmbito nacional e, principalmente, internacional.  

Também foi desenvolvido um breve panorama dos portos brasileiros referente 

ao cenário observado com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos, com objetivo de identificar aspectos-chave em termos ambientais no setor 

portuário brasileiro.  

Este panorama foi desenvolvido a partir de dados e informações levantadas no 

Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros, desenvolvido em parceria do 

PPE/COPPE/UFRJ e IVIG com a Secretaria de Portos (SEP), do Governo Federal 

Brasileiro. 

Em termos estruturais, o presente trabalho está apresentado em sete capítulos. 

Após o Capítulo 1, introdutório, o Capítulo 2 faz um levantamento dos aspectos 

institucionais aplicados aos portos brasileiros, destacando os marcos regulatórios e 

mudanças recentes significativas. Também é realizado um levantamento da legislação 

ambiental pertinente ao setor.  

O Capítulo 3 estabelece uma conceituação referencial relacionada à questão dos 

indicadores ambientais. Também é destacado um padrão de sustentabilidade 

significativamente importante, que utiliza amplamente indicadores ambientais em sua 

metodologia. No Capítulo 4 é realizado o levantamento e análise dos instrumentos de 

gestão e avaliação ambiental portuária. O Capítulo 5 traz o panorama de resíduos 

sólidos e efluentes líquidos nos portos brasileiros. A discussão e proposição de um 

sistema de indicadores ambientais são realizadas no Capítulo 6 e, finalmente, as 

conclusões finais são abordadas no Capítulo 7.  
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2 Sistema Portuário Brasileiro e a Legislação 

Ambiental Pertinente 
 

Neste capítulo é traçada uma breve caracterização do sistema portuário 

brasileiro. Também são apresentados e discutidos os marcos legais que versam sobre a 

organização do sistema portuário brasileiro, assim como a legislação ambiental 

aplicável ao contexto portuário. Além da legislação nacional, são discutidos dispositivos 

internacionais relacionados à questão portuária que foram ratificados pelo Brasil. 

Também são contempladas normas que tem aplicação direta ou indireta sobre as 

questões ambientais relativas a portos organizados no Brasil, instituídas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

O levantamento de aspectos legais mais específicos na área ambiental foi 

realizado envolvendo os temas de resíduos sólidos e efluentes líquidos, pois como será 

visto no subitem 2.2 deste capítulo, a proposta inicial para implantação do sistema de 

indicadores, objeto deste trabalho, envolve estes dois assuntos de forma mais 

expressiva.  
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2.1 Um Quadro do Sistema Portuário Marítimo Brasileiro e a 

Legislação Pertinente 
 

Inicialmente, é pertinente o estabelecimento de importantes definições e termos 

relacionados ao setor portuário, que estão resumidamente apresentados na Tabela 2.1, a 

seguir.  

 

Tabela 2.1: Definições pertinentes ao setor portuário, segundo a Lei Nº 12.815/2013  

Termo Definição 

Porto 

organizado 

Bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de 

navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e 

armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam 

sob jurisdição de autoridade portuária 

Área do porto 

organizado 

Área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as instalações 

portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado 

Instalação 

portuária 

 Instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada 

em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de 

mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário 

Terminal de uso 

privativo 

Instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da 

área do porto organizado 

Concessão 
Cessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e à 

exploração de sua infraestrutura por prazo determinado 

Arrendamento 
Cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto 

organizado, para exploração por prazo determinado 

Operador 

portuário 

Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação 

de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, 

destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto 

organizado 

Autoridade 

portuária 
Administração do porto organizado 

Delegação 
Transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do 

porto organizado para Municípios ou Estados, ou a consórcio público 

Fonte: BRASIL, 2013 
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O Brasil possui 129 TUP e 37 portos públicos (LIMA, 2012; SEP, 2014). A 

Figura 2.1 apresenta a relação dos 37 portos públicos do Brasil, com discriminação 

entre os portos delegados a governos estaduais e municipais e os administrados 

diretamente pelas Companhias Docas, sociedades de economia mista, que têm como 

acionista majoritário o Governo Federal (SEP, 2014).  

 

 
Figura 2.1: Categorização e Distribuição dos 37 portos públicos no Brasil 

Fonte: SEP, 2014 

 

A movimentação de cargas nos TUP’s é significativamente maior do que a 

relativa aos portos públicos. Em 2012, os TUP’s tiveram uma participação de 65% na 

tonelagem de cargas movimentadas, ficando a cargo dos portos públicos a participação 

em 35%. 

A Figura 2.2 a seguir apresenta a evolução da movimentação de cargas nos 

portos brasileiros, tanto públicos quanto privados. 
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Nota-se uma clara tendência de aumento nas duas últimas décadas, tanto relativo 

ao setor privado quanto em relação aos portos públicos.  

 

 
Figura 2.2: Movimentação de cargas nas instalações portuárias brasileiras 

Fonte: ANTAQ, 2012 

 

Considerando as quatro principais categorias de carga movimentadas no Brasil 

(contêineres, carga geral solta, granel líquido e granel sólido), nota-se que os granéis 

têm uma contribuição bem mais significativa que as outras cargas, principalmente os 

granéis sólidos, que, em 2011 representaram aproximadamente 61% de toda a carga 

movimentada.  
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Figura 2.3: Movimentação de carga por natureza nos portos brasileiros no período 

de 2002 a 2012 

Fonte: ANTAQ, 2012 

 

Partindo para uma análise mais detalhada das movimentações portuárias, 

abordando, principalmente, as commodities destinadas ao mercado externo ou 

relacionadas ao setor de petróleo, verifica-se que as quatro principais cargas 

movimentadas, atualmente, em termos de tonelagem são minério de ferro, combustíveis 

e óleos minerais, contêineres e soja. As três primeiras apresentam tendência de 

crescimento considerando o período de 210 a 2012.  
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Figura 2.4: Principais produtos movimentados no Brasil, relacionados ao mercado 

externo de commodities ou relacionadas ao setor de petróleo 

Fonte: ANTAQ, 2012 

 

 

Considerando, agora, o quadro institucional e legal do setor portuário brasileiro, 

cabe destacar a criação dos dois principais órgãos ligados ao setor: a Agencia Nacional 

de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a Secretaria Especial de Portos (SEP).  

Partindo de uma ordem cronológica, a ANTAQ foi criada pela Lei n° 10.233, de 

5 de junho de 2001 (BRASIL, 2011), com objetivo de regular, supervisionar e fiscalizar 

as atividades relacionadas ao transporte aquaviário e à exploração da infraestrutura 

portuária e aquaviária. Inicialmente, estava vinculada ao ministério dos transportes.  

Já a SEP foi criada em 2007, por uma medida provisória convertida na Lei Nº 

11.518, de 5 de setembro de 2007 A SEP está diretamente ligada á Presidência da 

República, assessorando a formulação de políticas e diretrizes para o setor portuário, 

além do desenvolvimento de medidas, programas e projetos relacionados infraestrutura 

e superestrutura dos portos, terminais portuários marítimos e outorgados às companhias 

DOCAS (BRASIL, 2007).  

Em 1993 foi publicada a Lei Nº 8.630/1993, conhecida como lei dos portos, que 

estabeleceu o regime jurídico da exploração dos portos organizados e instalações 

portuárias. (BRASIL, 1993). Esta lei trouxe importantes avanços para o setor portuário, 



9 
 

pois regulamentou a participação privada nas operações (Arrendamentos) e os 

Terminais de Uso Privativo (TUPs) para movimentação de cargas próprias 

(Autorizações), permitindo a dinamização e aumento de competitividade no setor (SEP, 

2013).  

A lei dos portos (8.630/93) foi revogada, em 2013, pela Lei Nº 12.815/2013, que 

representa o novo marco regulatório dos portos.  

Este novo marco regulatório surgiu da necessidade de reformulação do setor 

devido ao expressivo aumento da demanda por infraestrutura portuária no país. Esta 

reforma busca a eliminação de barreiras ao fluxo de comércio brasileiro, com objetivos 

de aumentar a movimentação de cargas, reduzir custos e aumentar a eficiência (SEP, 

2013).  

A Figura 2.5 apresenta as novas atribuições institucionais no âmbito da nova lei 

dos portos. Nota-se, claramente a tendência de incorporação de novos atores na 

dinâmica do setor, na direção de um planejamento mais integrado e fortalecimento da 

ANTAQ e SEP/PR neste contexto, distribuindo responsabilidades de forma mais 

equilibrada. Outra modificação diz respeito à ANTAQ que também passou a ser 

vinculada à SEP. 

Fica a cargo da SEP, o desenvolvimento do Plano Nacional de Logística 

Portuária (PNLP) e o Plano Geral de Outorgas (PGO), além da aprovação dos Planos de 

Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZ), que devem ser desenvolvidos pelas 

autoridades portuárias. As autoridades portuárias também devem articular a da 

Comissão Nacional das Autoridades nos Portos (CONAPORTOS) e Comissões Locais 

de Autoridades nos Portos (CLAP). Estas comissões tem o papel de integrar as 

atividades desempenhadas pelos órgãos e entidades públicos nos portos e instalações 

portuárias.  

ANTAQ é responsável pela regulação e fiscalização das atividades portuárias, 

cabendo a ela estabelecimento de tarifas portuárias e mecanismos envolvendo o controle 

e aplicação de infrações e penalidades.   
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Figura 2.5: Novo arranjo institucional do setor portuário, com atribuições dos 

atores chave do setor  

Fonte: SEP, 2013 

 

2.2 A Legislação Ambiental Pertinente e suas Atribuições 
 

No que tange à legislação ambiental, a Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), que estabelece como um de seus instrumentos o licenciamento e a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (BRASIL, 1981). Os portos 

são considerados atividades com alto potencial de poluição e alto grau de utilização de 

recursos naturais, segundo o anexo VIII da Lei Nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 

(BRASIL, 2000).  

Considerando a área do porto organizado, diversas organizações devem passar 

pelo processo de licenciamento ambiental, que envolve o desenvolvimento de Estudos 

Ambientais para a progressiva obtenção das licenças apresentadas na Tabela 2.2.  

Tanto as empresas arrendadas atuantes no porto como a própria autoridade 

portuária devem ter licença de operação. A maior parte dos portos tem suas licenças sob 

responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais, ainda que alguns estejam sob 
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jurisdição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA).  

 

Tabela 2.2: Tipos de licenças aplicadas nos processos de Licenciamento Ambiental  

Licença Descrição 

Licença 
Prévia (LP)  

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade 
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 
os Requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação. 

Licença de 
Instalação 
(LI)  

Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 

Licença de 
Operação 
(LO) 

Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental 
e condicionantes determinados para a operação. 

Fonte: RESOLUÇÃO Nº 237/97 

 

Muitos portos brasileiros são anteriores à PNMA e, logo, anteriores à instituição 

dos processos de licenciamento ambiental no país. Buscando sanar essa questão, foi 

firmada, entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a SEP, a Programa Federal de 

Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP), onde os portos sem 

licença tem um determinado prazo (setecentos e vinte dias), a partir da assinatura do 

termo de adesão ao programa, para apresentar um Relatório de Controle Ambiental, a 

fim de regularizar seu licenciamento ambiental (MMA/SEP/PR, 2011). Ainda assim, 

muitos portos ainda encontram-se em situação de não conformidade em termos 

ambientais.  

 

Em um levantamento realizado pela ANTAQ, em 2013, envolvendo os 44 portos 

destacados na Figura 2.6, apenas 28 portos, ou seja, pouco mais de 50% possuíam LO 

(Anexo 1).  

Este cenário torna-se ainda mais crítico ao se considerar que o levantamento 

considerou como situação conforme portos que possuíam LO em fase de renovação 

junto ao órgão competente. Este é o caso, por exemplo, do Porto de Itaguaí, no Estado 

do Rio de Janeiro, que teve sua licença vencida em 2007 e ainda não obteve renovação 

até a data do presente trabalho (PORTO DO RIO, 2014).  
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Figura 2.6: Principais portos do Brasil (com exceção dos terminais de uso exclusivo 
e misto) considerados para levantamento da situação do licenciamento ambiental 

portuário em 2013 

Fonte: ANTAQ, 2013 

 

Com relação à legislação ambiental aplicável a portos relacionada a resíduos 

sólidos e efluentes líquidos, abordada a seguir, parte do levantamento foi baseado em 

nota técnica desenvolvida por MAGRINI et al. (2012).  

A tabela Tabela 2.3 apresenta uma compilação das normas relacionadas aos 

resíduos sólidos aplicáveis ao contexto portuário,  
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Tabela 2.3: Compilação das normas nacionais referentes a resíduos sólidos 
aplicáveis ao setor portuário 

Abrangência Normas e especificações 

Normas gerais sobre 

resíduos sólidos 

Lei Nº 12.350, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) e Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 

2010 - Regulamenta a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

ABNT NBR 10004/2004 - Classificação Resíduos Sólidos 

Resolução CONAMA 452, de 02 de julho de 2012 – Dispõe sobre os 

procedimentos de controle de importação de resíduos, conforme as 

normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de 

Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Resolução CONAMA Nº 2, de 22 de agosto de 1991 - Dispõe sobre 

o tratamento a ser dado às cargas deterioradas, contaminadas ou fora 

de especificações. 

Normas específicas 

sobre resíduos sólidos 

portuários 

Resolução CONAMA Nº 5, de 5 de agosto de 1993 - Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, 

terminais ferroviários e rodoviários. 

Resolução RDC ANVISA 342/2002 - Institui e aprova o Termo de 

Referência, em anexo, para elaboração dos Planos de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos a serem apresentados a ANVISA para análise e 

aprovação. (Revogada) 

Resolução - RDC ANVISA Nº 72, de 29/12/2009 - Regulamento 

Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário 

em território nacional e embarcações que por eles transitem. 

Normas específicas 

sobre resíduos sólidos 

de embarcação 

Convenção MARPOL 1973/1978 - Convenção Internacional para a 

Prevenção da Poluição Causada por Navios (Anexos I, II, III, IV e V). 

Resolução ANTAQ Nº 1.766, de 23 de julho de 2010 - Aprova a 

Norma que estabelece as atividades executadas nos Portos e 

Terminais Aquaviários por Empresas Brasileiras de Navegação 

autorizadas a operar na Navegação de Apoio Portuário 

Resolução ANTAQ Nº 2.190, de 28 de julho de 2011 - Aprova a 

norma para disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos 

de embarcações. 

Fonte: MAGRINI et al., 2012 
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Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em portos passou a 

ser exigido desde 1993. A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05/1993, que especifica o 

gerenciamento de resíduos sólidos em portos, aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários, aponta ações para o manejo de resíduos, abordando aspectos de geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final.  

Já o conteúdo mínimo do PGRS era estabelecido pela RDC ANVISA Nº 

342/2002, através de um termo de referência contendo os seguintes requisitos:  

1. Identificação do Gestor 

2. Caracterização da Instalação 

3. Legislação 

4. Diagnóstico Situacional 

5. Diretrizes para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

6. Definição das responsabilidades e competências 

7. Cronograma de implantação e avaliação. 

Esta RDC 342/2002 foi revogada pela RDC ANVISA Nº 56/2008, que traz os 

aspectos que devem constar no PGRS, mas não elabora termo de referência. Por conta 

deste fato, várias organizações, dentre estas, portos, tem elaborado o PGRS baseado na 

primeira RDC.  

A RDC 59/2008 chega ao nível de especificar como deve ser feito o 

acondicionamento e armazenamento temporário para cada classe de resíduo, 

notadamente: resíduos Classe A (risco biológico), Classe B (químicos e perigosos), 

Classe C (radioativos), Classe D (equiparados aos resíduos domiciliares) e Classe E 

(perfuro cortantes). 

Em 2012 é istituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pela Lei Nº 

12.305/10 (BRASIL, 2010), que abrange, também, o setor portuário. O PGRS teve, 

então, seu conteúdo mínimo modificado. O PGRS passa a ter, portanto, três marcos 

referenciais, cujo conteúdo foi comparado por MAGRINI et al. (2012) e está 

apresentado na Tabela 2.4.  
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Tabela 2.4: Comparação do conteúdo proposto do PGRS da CONAMA Nº 05/93, 
RDC ANVISA 56/2088 e Lei Nº12.305/2010 

Marco Regulatório Conteúdo do PGRS 

RESOLUÇÃO. CONAMA 
05/93- Normas específicas 
para PGRS em portos  

O PGRS deve apontar e descrever as ações relativas ao manejo de 
resíduos sólidos, no âmbito dos estabelecimentos contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, 
bem como a proteção à saúde pública 

RDC ANVISA 56/2008 - 
Normas específicas para 
PGRS em portos 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve apontar e 
descrever as ações relativas ao gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
integrante de processo de licenciamento 

A norma traz disposições específicas para cada etapa de gestão 
(segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte, 
armazenamento temporário, tratamento e disposição final) de cada 
classe de resíduo (A, B, C, D e E) 

Lei n 12.305/2010 (PNRS)- 
Normas gerais sobre PGRS 

Descrição do empreendimento ou atividade 

Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, 
contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, 
incluindo os passivos ambientais a eles relacionados 
Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de 
resíduos sólidos 

Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador 

Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros geradores 

Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 
gerenciamento incorreto ou acidentes; metas e procedimentos 
relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos 

Ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, se couber; medidas saneadoras dos passivos 
ambientais relacionados aos resíduos sólidos 

Fonte: MAGRINI et al., 2012 

 

A PNRS destaca ainda que a responsabilidade pela implantação e operação do 

PGRS é dos responsáveis pela atividade ou empreendimento em questão.  

Os navios também estão sujeitos ao gerenciamento do resíduo sólido, já que a 

MARPOL 73/78 prevê este tipo de instrumento. O plano deve abordar procedimentos 

de coleta, armazenamento, processamento e descarga dos resíduos gerados a bordo.  
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Com referência à classificação dos resíduos, a exemplo do PGRS, há normas 

gerais e específicas para resíduos portuários e de embarcações. As normas gerais estão 

abordadas na Lei 12.305/2012 (PNRS), na ABNT NBR 10004:2004 e na RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 452/12. A classificação especifica de resíduos portuários consta na 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05/1993 e na RDC ANVISA Nº 56/2008. Os resíduos de 

embarcação são abordados na MARPOL 73/78 e RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 

2190/2011.  

Neste trabalho, iremos adotar a classificação da ABNT NBR 10004:2004 e 

MARPOL 73/78, já que a proposta preliminar do sistema de indicadores proposta no 

Capítulo 6 contempla a classificação constante nestas normas.  

A Tabela 2.5 a seguir apresenta a classificação da ABNT NBR 10004:2004 que, 

apesar de ter uma abordagem geral, pode ser aplicada aos resíduos gerados no contexto 

das operações realizadas nas áreas dos porto organizados.  

 

Tabela 2.5: Classificação dos resíduos conforme ABNT NBR 10004/2004 

Grupo / 
Classe 

 
Subdivisão Descrição / Características/Enquadramento 

Classe I - 
perigoso  

- Apresentam periculosidade (constem nos anexos A ou B) ou uma 
das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxidade ou patogenicidade 

Classe II – 
não perigosos 

II A - não 
inertes 

Não se enquadram como resíduos Classe I ou Classe II B e 
podem ter as seguintes propriedades: combustibilidade, 
biodegradabilidade ou solubilidade em água 

II B - inertes 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma 
representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a 
contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à 
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem 
constituinte algum solubilizado em concentração superior aos 
padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, 
turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G 

Fonte: MAGRINI et al., 2012 

 

Já a MARPOL 73/78 faz uma classificação baseada em seis anexos, que são 

compatíveis com a ANTAQ Nº 2190/2011, apesar desta última não trazer uma 

classificação propriamente dita, mas sim uma discriminação dos resíduos como sendo: 

sólidos, semissólidos ou pastosos e líquidos gerados durante a operação normal da 

embarcação (MAGRINI et al.,2012).  
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A classificação da MARPOL 73/78 está apresentada na Tabela 2.6.  

 

Tabela 2.6: Classificação de resíduos de embarcação segundo a MARPOL 73/78  

Anexo Classificação 

Anexo I Óleo 

Anexo II Substâncias líquidas nocivas a granel 

Anexo III Substâncias danosas transportadas por mar em embalagens 

Anexo IV Esgotos sanitários dos navios 

Anexo V Lixo por navios 

Anexo VI Poluição do ar por navios 

Fonte: MARPOL 73/78 

 

Ainda com relação à resíduos de embarcações, a ANTAQ 2190/2011 estabelece 

que deve haver um cadastramento prévio de empresas em cada porto para que estas 

possam prestar serviço de retirada de resíduos de embarcação, envolvendo todas as 

seguintes etapas: 

1. Coleta, acondicionamento e segregação dos resíduos a bordo da 

embarcação; 

2. Transbordo ou remoção para terra; 

3. Armazenagem temporária, quando couber, em área dedicada a essa 

função, dentro ou fora da instalação portuária, sempre sob 

responsabilidade do prestador do serviço; 

4. Transporte em veículo adequado; 

5. Destinação em local apropriado.  

 

A retirada de resíduos de embarcações exige uma série de procedimentos, como 

a solicitação por parte do comandante da embarcação desta retirada, apresentação do 

manifesto de resíduos, onde há a tipologia e quantidade dos resíduos a serem retirados e 

o Certificado de Retirada de Resíduos das Embarcações. Estes procedimentos, muitas 

das vezes, não são fiscalizados de forma contundente. Indicando, portanto, que é 

necessário o estabelecimento de procedimentos claros e consolidados, que devem ser 

controlados pelas autoridades portuárias.  
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Também no encaminhamento dos resíduos gerados nos portos devem ser 

gerados manifestos de resíduos sólidos. Neste caso, os modelos e sistemas de 

fiscalização, quando implantados, são estabelecido pelos órgãos ambientais estaduais.  

Com relação ao gerenciamento de eflluentes líquidos gerados setor portuário, 

não há normas específicas que disciplinam sobre a gestão na área do porto organizado. 

Já os efluentes de embarcações são abordados na MARPOL 73/78.  

As normas gerais aplicáveis ao contexto portuário estão elencadas na Tabela 2.7, 

a seguir.  

 

Tabela 2.7: Regulação ambiental aplicada aos efluentes portuários 

Norma Conteúdo 

Lei Nº 9.966 de 28 de abril 

de 2000 (BRASIL, 2000) 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 

poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 

nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 

outras providencias  

Lei Nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007 (BRASIL, 

2007) 

Estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico 

RESOLUÇÃO CONAMA 

Nº 357, de 17 de março de 

2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de agua e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e da outras 

providencias  

RESOLUÇÃO CONAMA 

Nº 430, de 13 de maio de 

2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento e 

efluentes, complementa e altera a Resolução 357/2005 

RDC ANVISA Nº 10, de 9 

de fevereiro de 2012 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da 

saúde nos portos de controle sanitário instalados em território 

nacional, e embarcações que por eles transitem  

NBR ABNT Nº 9.648:1986  
Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário - 

Procedimento 

NBR ABNT Nº 9.896:1993 Glossário de poluição das águas – Terminologia 

Fonte: MAGRINI et al., 2012  
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A gestão dos efluentes portuários pode ser considerada do ponto de vista dos 

padrões e condições de lançamento ou do ponto de vista da qualidade do corpo receptor.  

A CONAMA 430/2011 estabelece os padrões de lançamento, destacados na 

Tabela 2.8, a seguir.  

 

Tabela 2.8: Padrões de lançamento de efluentes líquidos em nível federal 

Parâmetros 
Efluentes de qualquer 

fonte poluidora 

Efluentes de Sistemas de 

Tratamento de Efluentes 

Sanitários 

pH entre 5 e 9 entre 5 e 9 

Temperatura < 40°C < 40°C 

Materiais 

sedimentáveis 
< 1 mL/L < 1 mL/L 

Óleos e graxas até 20 mg/L (mineral) até 100 mg/L 

Materiais flutuantes Ausentes Ausentes 

DBO  

(5 dias a 20°C) 

sistema tratamento com 

eficiência de remoção 

mínima 60% 

até 120 mg/L, ou sistema 

tratamento com eficiência 

de remoção mínima 60% 

Fonte: RESOLUÇÃO CONAMA n° 430/2011 

 

Além destes parâmetros básicos apresentados na tabela, também são fixados 

parâmetros inorgânicos pela mesma norma. É permitido que o órgão ambiental autorize 

o lançamento de efluente fora dos padões especificados, levando em consideração os 

seguintes requisitos:  

• Comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; 

• Atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas 

intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias; 
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• Realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas do 

empreendedor responsável pelo lançamento; estabelecimento de 

tratamento e exigências para este lançamento; 

• Fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do 

órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a 

excepcionalidade aos limites estabelecidos nesta norma; 

• Estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos 

do lançamento excepcional.  

Já com relação à qualidade da água do corpo receptor, trataodos na CONAMA 

Nº357/05, são estabelecidos diferentes parâmetros para enquadramento do corpo hídrico 

em questão à classes de uso, onde também é considerada a tipologia do ambiente 

aquático, enquanto águas doces, águas salinas e águas salobras. 

Em termos de classificação, os efluentes gerados nos portos podem ser 

classificados com base na NBR 9896:1993 e na Lei Nº 9966/2000, em: 

 

• Efluentes Sanitários: Resíduo líquido decorrente do uso da água em 

cozinha, banheiro, sanitário e lavatório 

• Água Pluvial: Água precipitada na superfície terrestre, proveniente da 

atmosfera, que escoa pela superfície do solo (escoamento superficial) ou 

pelo interior desse (infiltração no solo); 

• Efluente Oleoso: compostos por qualquer forma de hidrocarboneto 

(petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, 

resíduos de petróleo e produtos refinados; 

• Efluente Industrial: Resíduo líquido decorrente de processos 

industriais. Em geral contém poluentes de diversas formas, como, por 

exemplo, de natureza química, que podem apresentar riscos a saúde 

humana, prejuízo à fauna e à flora, comprometimento do lazer, e outros.  

 

Os efluentes sanitários podem ser quantificados com base no quantitativo de 

funcionários, levando também em consideração suas funções (atividades administrativas 

e operacionais, por exemplo), conforme especificado na ABNT NBR 7229:1993. 

No que tange aos padões de lançamento de efluentes sanitários, há diversas 

normas estaduas, mais restritivas, o que limita os tipos de tratamento possíveis em 
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determinados estados, baseados na eficiência de remoção de carga orgânica da tipologia 

de tratamento em questão.  

 

Os efluentes pluviais, segundo a ABNT NBR Nº 9896/1993 são aqueles 

“provenientes dos pátios e armazéns gerados pela precipitação atmosférica (chuva) e 

direcionados para rede de drenagem pluvial”. A presença de resíduos dispersos ou 

mesmo locais de armazenamento de cargas (particularmente granéis sólidos) nos pátios 

dos portos, podem acarretar alteração da qualidade da água pluvial, alterando suas 

características físico-químicas e a tornando potencialmente poluidoras.  

A drenagem e gestão destas águas se englobam nos serviços de saneamento 

básico, conforme disposto da Lei 11.445/2007. Contudo, não há normas ou abordagens 

de parâmetros específicos, sendo a legislação relativamente omissa nesta questão 

(MAGRINI et al., 2012).  

Os efluentes oleosos são gerados nas atividades de rotina no porto, como 

manutenção e lavagem de maquinário, por exemplo. Tanto a Lei 9966/2000, conhecida 

como Lei do Óleo, como a MARPOL 73/78 determina que o porto deve dispor de 

instalações ou meios adequandos para recebimento e tratameno dos diversos tipos de 

efluentes e resíduos gerados em decorrência das atividades de movimentação e 

armazenamento de óleo.  

Em âmbito federal, não há padrões mínimos específicos para lançamento de 

efluentes industriais. Esta especificação fica à cargo de algumas normas estaduais, que 

preveem regras mais restritivas quanto aos padrões, condições e lançamentos. 

 

A legislação ambiental aplicável aos portos organizados é bastante extensa, uma 

vez que a própria atividade, enquanto potencialmente poluidora, se enquadra em uma 

significativa gama de instrumentos legais de caráter mais geral. Porém, o presente 

trabalho se ateve ao levantamento abordado anteriormente, já que se trata da legislação 

mais pertinente aos objetivos propostos.  
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3 Indicadores Ambientais e Padrões de 

Sustentabilidade 
 

Neste capítulo, serão traçadas algumas definições e aplicações de indicadores 

ambientais visando balizar a proposta preliminar de um sistema de indicadores 

portuários. 

HEIK e KOWARIK, 2010 concluíram que há uma ampla possibilidade de 

definições do termo “indicador”. Segundo os autores, o termo indicador tem um 

importante papel na interface entre ciência e política, e deve ser muito bem definido 

para o escopo ao qual está proposto.  

Uma definição bastante abrangente que pode ser usada inclusive para os 

objetivos do presente trabalho, pode ser encontrada em OECD, 2003, que define um 

indicador como sendo um parâmetro ou valor derivado de parâmetros que aponta, provê 

informações ou descreve o estado de um fenômeno/ambiente/área, com um significado 

que se estende além do que está diretamente associado ao valor do parâmetro.  

São definidos ainda dois termos relevantes para o tema: índice e parâmetro. 

Índice é um conjunto de parâmetros ou indicadores agregados ou aos quais são 

atribuídos pesos, enquanto que parâmetro é uma propriedade que é mensurada ou 

observada.  

PERIS-MORA et al., (2005) estabelecem uma definição ainda mais contundente 

e prática ao afirmar que indicadores são sinais que possibilitam que os dados se tornem 

acessíveis aos tomadores de decisão.  

Contudo, a principal base teórica envolvendo indicadores ambientais utilizada 

nesta dissertação é a norma ABNT NBR ISO 14031:2004, que fornece orientação para o 

uso de Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) em uma organização.  

 

3.1 Norma ABNT NBR ISO 14031:2004  
 

Por definição, a ADA é “um processo para facilitar as decisões gerenciais com 

relação ao desempenho ambiental de uma organização e que compreende a seleção de 

indicadores, a coleta e análise de dados, a avaliação da informação em comparação com 
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critérios de desempenho ambiental, os relatórios e informes, as análises críticas 

periódicas e as melhorias deste processo” (ABNT NBR ISO 14031:2004).  

O desempenho ambiental, no âmbito da norma, é definido como sendo os 

resultados da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais (ABNT NBR 

ISO 14031:2004).  

A ADA consiste em um processo e ferramenta de gestão interna e pode ser 

aplicada a qualquer tipo de organização, independente de seu tamanho, tipologia ou 

complexidade.  

Assim como a norma ABNT NBR ISO 14001:2004, que aborda a implantação 

do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas organizações, a ADA se baseia no modelo 

gerencial PDCA (plan-do-check-act), considerando as seguintes etapas de um processo 

contínuo: 

• Planejamento (Plan) 

• Implantação (Do)  

• Verificação (Check) 

• Ação (Act) 

Um dos objetivos do SGA é justamente o atingimento e demonstração de um 

desempenho ambiental correto, através do controle de impactos, produtos e serviços 

sobre o meio ambiente (ABNT NBR ISO 14001:2004). Neste sentido, a ADA pode 

funcionar como uma ferramenta complementar ao SGA de uma organização, 

fornecendo feedbck sobre as ações para melhorias ambientais tomadas. Pode-se dizer 

que os ciclos PDCA dos dois instrumentos formam um ciclo maior, conforme sugerido 

pela Figura 3.1, a seguir.  

 

 
Figura 3.1: Interação entre os instrumentos e ciclos PDCA  

Fonte: Elaboração própria 
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No âmbito da ADA são estabelecidos três tipos de indicadores, divididos em 

duas categorias: Indicadores de Condição Ambiental e Indicadores de Desempenho 

Ambiental , com as seguintes definições, segundo a ABNT NBR ISO 14031:2004: 

 

• Indicador de Condição Ambiental (ICA): expressão específica que 

fornece informações sobre condições locais, regionais ou globais do 

meio ambiente.  

• Indicador de Desempenho Ambiental (IDA): expressão específica que 

fornece informações sobre o desempenho ambiental de uma organização. 

o Indicador de Desempenho Gerencial (IDG): Indicador de 

desempenho ambiental que fornece informações sobre os esforços 

gerenciais para influenciar o desempenho ambiental de uma 

organização. 

o Indicador de Desempenho Operacional (IDO): Indicador de 

desempenho ambiental que fornece informações sobre o 

desempenho ambiental das operações de uma organização.  

 

Os Indicadores Ambientais geralmente são representativos de algum aspecto 

ambiental relevante para a organização, e, logo, são utilizados para que se faça um 

acompanhamento destes aspectos. Assim, ações podem ser tomadas para minimização 

de seus possíveis impactos ambientais.  

Dada a complexidade de alguns aspectos ambientais, a ISO 14031, sugere a 

combinação de IDAs e ICAs para fornecer informações mais relevantes e abrangentes 

do desempenho ambiental vinculado a estes aspectos.  

Em uma organização, os indicadores devem ser selecionados como uma forma 

de apresentação de dados ou informações qualitativas ou quantitativas, de forma clara e 

útil. Eles devem ajudar na conversão de dados em informações concisas relacionadas 

aos esforços administtrativos da organização para melhoria de seu desempenho 

ambiental (ABNT NBR ISO 14031:2004).  

O número de indicadores selecionados deve refetir a escala e a natureza das 

operaçãoes em questão. As informações obtidas pelos indicadores podem ser expressas 

em medições absolutas (diretas) ou relativas (ABNT NBR ISO 14031:2004).  
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Os dados selecionados para compor os indicadores assegurar a verificabilidade, 

consistência, comparatividade e entendimento (ABNT NBR ISO 14031:2004).  

Para OECD, 2003, há três critério básicos para seleção de indicadores 

ambientais: 

• Relevância política e utilidade para os usuários; 

• Solidez analítica; 

• Mensurabilidade.  

Estes critérios descrevem o indicador ideal, embora nem todos possam ser 

aplicados na prática (OECD, 2003).  

 

3.2 Global Reporting Iniciative (GRI) 
 

Neste subitem, será apresentado de forma breve a Global Reporting Iniciative 

(GRI). Este instrumento, que configura um padrão de sustentabilidade internacional, é 

relevante para o presente trabalho pois exemplifica uma forma de utilização de 

indicadores ambientais relacionada à comunicação de desempenho ambiental de 

empresas e organizações.  

Como será apresentado mais à frente, esta comunicação externa é um dos 

desdobramentos futuros sugeridos pelo modelo de implantação de um sistema de 

indicadores de desempenho ambiental proposto nesta dissertação.  

Além disso, os indicadores da GRI, assim como os temas e aspectos levantados 

por ele pode ser interiorizado pelo setor portuário.  

A GRI é uma entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da 

sustentabilidade global através do desenvolvimento de guias para orientação da 

elaboração de relatórios de sustentabilidade. Estes guias estabelecem os princípios e os 

indicadores que as organizações podem usar para medir e comunicar seu desempenho 

econômico, ambiental e social. Um esforço em aumento de transparência para que haja 

eficácia nas relações entre as partes interessadas, nas decisões de investimento e nas 

demais relações de mercado. 

Criada em 1997 por uma iniciativa da CERES (Coalition for Environmentally 

Responsible Economies) e do Tellus Institute, a GRI começou como um departamento 

no CERES. Nesse período, tinha como principal objetivo a criação de um mecanismo 
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que permitisse avaliar o desempenho ambiental das empresas com base nos princípios 

para uma conduta ambiental responsável da CERES.  

Atualmente, a GRI é colaboradora oficial do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) e possui parcerias estratégicas com outras organizações, 

dentre elas: o Pacto Global da ONU, a OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e a Organização Internacional para Padronização.  

A plataforma desenvolvida pela GRI, denominada “Estrutura para Relatórios de 

Sustentabilidade”, consiste de um conjunto de materiais de orientação para a elaboração 

do documento e compreende, conforme indicado na Figura 3.2 (GRI, 2006): 

• Os Princípios (ou Diretrizes) para a definição do conteúdo do relatório e 

garantia da qualidade das informações relatadas; 

• Os Protocolos de Indicadores que fornecem orientações para compilação e 

outras informações destinadas a auxiliar as organizações relatoras e a 

assegurar coerência na interpretação dos indicadores de desempenho; 

• Os Suplementos Setoriais que complementam as Diretrizes com 

interpretações e orientações sobre como aplica-las em determinado setor e 

incluem indicadores de desempenho específicos do setor, e; 

• Os Protocolos Técnicos. Criados para orientar questões referentes à 

elaboração do documento, como o estabelecimento de limites do relatório.  

 
Figura 3.2: Estrutura de Relatórios da GRI 

Fonte: GRI, 2006 
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De acordo com a GRI, os principais propósitos de um relatório de 

sustentabilidade são: 

• Análise comparativa e avaliação do desempenho em sustentabilidade com 

relação a leis, normas, códigos, padrões de desempenho e iniciativas 

voluntárias; 

• Demonstração de como a organização influencia ou é influenciada pelas 

expectativas acerca do desenvolvimento sustentável; e 

• Comparação de desempenho dentro da organização e entre diferentes 

organizações ao longo do tempo. 

Atualmente, a estrutura GRI para Relatórios de Sustentabilidade é usada por 

milhares de organizações no mundo inteiro como referência na elaboração de seus 

relatórios de sustentabilidade e o Brasil é o terceiro país que mais publica relatórios GRI 

(GRI, 2013).  

A seção referente aos indicadores de desempenho de sustentabilidade está 

organizada nas categorias econômica, ambiental e social. Os indicadores sociais são 

subdivididos nas seguintes categorias: práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade 

e responsabilidade pelo produto. Cada categoria inclui informações sobre a forma de 

gestão e um conjunto correspondente de indicadores de desempenho essenciais e 

adicionais (GRI, 2011). 

Os indicadores essenciais foram desenvolvidos por meio dos processos 

multistakeholders da GRI, que visam identificar os indicadores geralmente aplicáveis e 

considerados relevantes para a maioria das organizações. A organização deverá relatar 

os indicadores essenciais, a menos que eles demonstrem não estar alinhados aos 

princípios de relatório da GRI. Os indicadores adicionais representam práticas 

emergentes ou tratam de temas que podem ser relevantes para algumas organizações, 

mas não para outras (GRI, 2011).  

Para o presente trabalho, são relevantes os aspectos e indicadores considerados 

na categoria ambiental, que estão apresentados na Tabela 3.1 
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Tabela 3.1: Aspectos considerados na categoria ambiental de indicadores da GRI.    

Categoria Aspectos 

Ambiental 

Materiais 

Energia 

Água 

Biodiversidade 

Emissões, efluentes e resíduos 

Produtos e serviços 

Conformidade 

Transporte 

Aspectos Gerais 

Fonte: GRI, 2011 

 

Ainda que não tenha um caderno específico para o setor portuário a GRI sugere 

tópicos a serem abordados pelo setor, identificados como relevantes por diferentes 

grupos de interesse. (GRI, 2013) 

 

Tabela 3.2: Tópicos sugeridos pela GRI para serem monitorados ou divulgados 
pelas organizações para o setor de portos e serviços relacionados 

Tópicos Propostos Especificação (se aplicável) 

Emissões - GEE e 

outras 
Índice de emissão de navios - estratégias de redução 

  Gestão e estratégia de redução da frota própria e contratada 

Emissões - Exceto 

GEE 

Particulados, fuligem, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre da 

frota própria e contratada 

Poluição da água 
Substâncias tóxicas, persistentes e bioacumulativas de operações de 

transporte marítimo 

Poluição marinha Substâncias nocivas e perigosas, óleo, esgoto, resíduos 

Gestão de resíduos Instalações para recebimento de navios 

Derramamentos 

de óleo 
- 

Desempenho 

ambiental 
Qualidade do ar, solo e água 
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Tópicos Propostos Especificação (se aplicável) 

Eficiência de 

transporte 
Redução do consumo de combustíveis 

Poluição sonora Impactos nas comunidades locais 

Qualidade do 

sedimento 
- 

Fonte: Adaptado de GRI, 2013 

 

Pode-se concluir que a GRI é um instrumento relativamente genérico, podendo 

ser utilizado pelos mais diversos setores. E por isso mesmo, apresenta uma gama de 

indicadores consideravelmente significativa, permitindo sua comparação e até mesmo 

incorporação, total ou parcial, por parte de outros instrumentos relacionados à gestão 

ambiental mais específicos.  

A GRI possui um caráter legítimo e consistente devido ao seu processo 

compartilhado de desenvolvimento e gestão, além dos fundamentos de seu conteúdo, 

que estabelece um diálogo com as mais significativas referências internacionais 

relacionadas à sustentabilidade. Há um alinhamento do instrumento, portanto, à 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos, ao Pacto Global, aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, aos padrões ISSO, a códigos de conduta e ética e a 

índices de sustentabilidade empresarial (GREEN MOBILITY, 2008).  
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4 Instrumentos de Gestão Ambiental em Portos 

Organizados 
 

Neste capítulo, é realizado um levantamento de alguns instrumentos de gestão 

ambiental relacionados especificamente ao setor portuário. Nem todos os instrumentos 

abordados trazem em seu escopo a aplicação de indicadores. Alguns estão relacionados 

ao acompanhamento e apoio na implantação de medidas necessárias à consolidação da 

gestão ambiental em portos organizados.  

De qualquer forma, todos os instrumentos são significativos no sentido de 

possibilitar a discussão de aspectos considerados relevantes no setor portuário, para que 

se possa, assim, adaptá-los ou agregá-los para uma realidade local mais específica.  

 

4.1 ECOPORTS 
 

Os portos europeus, assim como os brasileiros, possuem diferentes formas de 

exploração. Algumas organizações portuárias podem ser responsáveis por toda a área do 

porto, sendo ao mesmo tempo, em alguns casos, proprietárias de companhias que 

operam no porto. Há o caso de haver arrendamentos ou organizações com modalidades 

mistas de exploração (ESPO, 2004).  

Os portos europeus também diferem entre si em termos de responsabilidades 

ambientais, onde a gestão das áreas portuárias pode ou não estar relacionadas á 

permissões ambientais, ainda que a maior parte das empresas nos portos organizados na 

Europa tenha este tipo de permissão (ESPO, 2004).  

Dentro deste contexto, foi criada, em 1993, a ESPO (European Sea Ports 

Organisation), como uma organização independente e centralizadora dos interesses dos 

portos marítimos europeus, com foco no desenvolvimento de uma série de políticas e 

questões técnicas (ESPO, 2013). Cabe destacar que em 2009 a Federação Européia de 

Portos Interiores (EFIP) e a ESPO estabeleceram um convênio para promover seus 

interesses comuns e sinergia entre os portos marítimos e interiores.  

Uma das primeiras iniciativas da ESPO foi o lançamento de um código de 

prática ambiental (Environmental Code of Practice), publicado inicialmente em 1994 e 

revisado em 2003, com objetivo de desenvolver uma política ambiental e proposição de 
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boas práticas. O código expressa uma iniciativa pioneira das administrações portuárias 

ao desenvolver uma abordagem e ponto de vista coletivo, representando uma clara 

expressão de compromisso para melhorias ambientais, integrando a política de proteção 

ambiental a todos os aspectos das operações portuárias. É destacada a concepção de que 

a eficiência ambiental significa também eficiência em termos de custos (ESPO, 2004). 

O Código Ambiental da ESPO possui 10 objetivos principais (ESPO, 2004):  

1. Desenvolvimento de uma cadeia de logística sustentável, uma vez que os 

portos desempenham papel chave na rede de transporte europeia. 

2. Ampla consulta, diálogo e cooperação entre administração portuária e 

partes interessadas em nível local, facilitando reconciliação de interesses 

diversos e aceitação dos projetos portuários pela sociedade local. 

3. Gerar novos conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento de 

técnicas sustentáveis, em busca de uma auto regulação e abordagem 

bottom-up. 

4. Fortalecer a cooperação entre as administrações portuárias, facilitando a 

troca de experiências e implantação de boas práticas em questões 

ambientais, evitando duplicações desnecessárias e possibilitando a 

divisão dos custos de soluções. Este resultado pode ser alcançado através 

da criação de uma rede das administrações portuárias, com objetivo de 

criar um sistema onde as práticas ambientais possam ser um fator de 

limitação em termos de competitividade entre as administrações 

portuárias.  

5. Fortalecer a consciência ambiental pela integração do desenvolvimento 

sustentável às políticas dos portos, encorajando a preparação de políticas 

ambientais, contribuindo para promoção de uma responsabilidade social 

coorporativa nos portos. 

6. Encorajar os administradores portuários conduzirem estudos de impactos 

ambientais para projetos portuários e avaliações ambientais estratégicas 

para os planos de desenvolvimento portuários, buscando identificar como 

impactos negativos podem ser minimizados. 
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7. Promover o contínuo desenvolvimento do ambiente portuário e sua 

gestão ambiental através do uso de ferramentas de Sistemas de 

Informação de Gestão Ambiental. 

8. Promover o monitoramento, baseado no uso de indicadores de 

desempenho ambiental, com objetivo de mensurar o desenvolvimento 

das práticas ambientais portuárias. 

9. Promover o desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade, para 

comunicação das boas práticas ambientais às partes interessadas e 

instituições europeias. 

10. Intensificação da comunicação acerca das melhorias ambientais 

alcançadas pelos portos alcançadas pelos portos, criando melhor 

entendimento do papel dos portos e seus esforços em direção à 

sustentabilidade.  

Em 2001, a ESPO publicou o Environmental Review (ESPO, 2001), que 

consistiu em uma avaliação dos avanços alcançados pela ESPO desde a publicação de 

seu código de boas práticas, em 1994. O comitê de meio ambiente da ESPO analisou e 

considerou formas através das quais seus membros poderiam ser auxiliados para 

implantação do Código Ambiental. 

Duas questões principais foram identificadas: primeiro, os portos associados 

deveriam estar aptos a um fácil diálogo entre si através do uso de formas padronizadas 

de coleta e apresentação de informações ambientais; além disso, foi destacada a 

necessidade dos portos terem conhecimento do quanto estavam em conformidade com 

os objetivos do Código e quais metas estavam sendo alcançadas (ESPO, 2001).  

Suprindo a primeira necessidade identificada, foi estabelecida a plataforma 

EcoPorts, com a criação de um site e estabelecimento de uma network, proporcionando 

visibilidade e crédito aos portos participantes (ECOPORT, 2014).  

Já com relação à necessidade de avaliação das ações ambientais tomadas pelos 

portos, desenvolvimento e implantação de seus Sistemas de Gestão Ambiental e 

adequação ao Código de Prática Ambiental, foram estabelecidos dois instrumentos ao 

longo da atuação no campo ambiental da ESPO: o SDM (Self Diagnosis Method) e o 

PERS (Port Environmental Review System) (ESPO, 2001; ECOPORT, 2014). De forma 

simplificada, o primeiro constitui um checklist com interface amigável sobre questões 
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ambientais, e o segundo é o único padrão de gestão ambiental reconhecido 

especificamente para o setor portuário.  

Para participar rede EcoPorts, e obter o status de “EcoPort”, o porto Europeu 

em questão deve submeter- se, minimamente ao SDM, sendo obtidos créditos adicionais 

aos portos certificados pelo PERS ou ISO 14001 (ECOPORT, 2014). O primeiro destes 

dois instrumentos a ser desenvolvido foi o SDM, que será abordado de forma mais 

detalhada no item a seguir.  

 

4.1.1 SDM (Self Diagnosis Method) 

 

O SDM consiste em uma metodologia bem estabelecida e amplamente adotada 

para identificação de riscos ambientais e estabelecimento de prioridades em termos de 

ações e conformidade. Trata-se de um checklist, onde os administradores portuários 

podem auto avaliar seus programas de gestão ambiental em relação ao desempenho 

tanto do setor como de padrões internacionais (SDM/ECOPORTS, 2013).  

O SDM foi desenvolvido como uma espécie de tutorial, acessível e simples, para 

possibilitar os portos iniciarem a implantação de seu sistema de gestão ambiental. Estes 

sistemas, baseados em padrões internacionais como a ISO 14001 e EMAS possuem 

metodologias complexas, cuja aplicação requer um nível de experiência avançado em 

termos de gestão ambiental da organização em questão. Portanto, havia a necessidade de 

uma ferramenta de “primeiro nível” que possibilitasse um porto “inexperiente” 

desenvolver estudos preliminares sobre suas estratégias de gestão ambiental e detectar 

formas de desenvolvê-las, preparando o porto para a subsequente aplicação de 

metologiais mais avançadas (DARBRA et al., 2004).  

O método de self diagnosis supre esta necessitade inicial para o desenvolvimento 

de um SGA, levando gradualmente em direção aos níveis requeridos para atender à ISO 

14001 e EMAS. O SDM é composto por duas sessões: perfil do porto; e gestão 

ambiental e procedimentos. O conteúdo da segunda sessão da versão mais atualizada do 

SDM está apresentado na Tabela 4.1 a seguir.  
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Tabela 4.1: Conteúdo relativo à gestão ambiental do SDM  

1. Política ambiental 

1.A. Conteúdo documental da política ambiental 

1.B. Escopo da política ambiental  

1.C. Regulação ambiental e atividades e aspectos portuários 

1.D. Objetivos e metas 

1.E. Recursos e orçamento 

2. Organização gerencial e de pessoas 

2.A. Responsabilidades do representante de gestão ambiental 

2.B. Responsabilidades ambientais específicas dos funcionários 

2.C. Documentação das responsabilidades individuais 

3. Treinamento em questões ambientais 

4. Comunicação 

4.A. Comunicação interna 

4.B Comunicação externa 

5. Gestão operacional 

5.A. Programas de gestão e planos de ação 

5.B. Procedimentos de operação padrão e instruções de trabalho 

5.C. Manual de gestão ambiental 

5.D. Documentação de gestão ambiental 

6. Plano de emergência 

7. Monitoramento e registro 

7.A. Monitoramento ambiental 

7.B. Monitoramento do programa de gestão 

8. Revisão e auditoria 

8.A. Auditoria Ambiental 

8.B. Revisão 

Fonte: adaptado de DARBRA et al,. 2004 

DARBRA et al. (2004) destaca a correlação praticamente paralela entre o 

conteúdo do SDM e a estrutura da ISO 14001, reforçando a tendência do instrumento 

para adequação da gestão ambiental dos Ecoports aos níveis mais elevados de 

certificação internacional.  
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Como resultado da aplicação da metodologia, os portos tem acesso a feedbacks 

por parte dos cientistas da ECOPORTS basicamente em quatro abordagens:  

• Percentual de respostas positivas, dando uma ideia geral de como a 

gestão ambiental está sendo abordada no porto, possibilitando avaliações 

periódicas em comparação com as respostas dos anos anteriores; 

• Comparação do desempenho de gestão ambiental do porto com as 

melhores práticas no cenário europeu; 

• Análise de lacunas entre a situação observada e os padrões de 

certificação internacionais.  

• Anállise SWOT (strength-weakness-opportunity-threat), onde com base 

nas análises relaizadas, são destacados pontos fortes, fraquezas, 

oportunidade e perigo referente à gestão ambiental do porto em questão 

comparado com os resultados gerais obtidos para todos os outros portos.  

  

4.1.2 PERS (Port Environmental Review System) 

 

O PERS, Sistema de Análise Ambiental Portuária, é uma ferramenta mais 

avançada que o SDM, sendo este pré-requisito para o primeiro. Trata-se de um padrão 

voluntário de certificação de gestão ambiental específico para o setor portuário. 

Segundo a descrição do próprio instrumento há grande quantidade de ferramentas, 

diretrizes e padrões para questões ambientais em geral, mas a natureza altamente 

especializada dos portos faz com que seja vital uma abordagem mais próxima à sua 

realidade. O PERS traz esta abordagem específica, além incorporar elementos de 

padrões reconhecidos (ISO 14001 e IMAS, por exemplo) e sua implantação pode ser 

verificada independentemente por terceiros (PERS/ECOPORTS, 2013). Seguindo o 

preceito de implantação progressiva da SGA, o PERS pode ser considerado o segundo 

passo, no sentido das certificações internacionais mais sólidas e complexas.  

A ECOPORT não disponibiliza informações específicas sobre o conteúdo e 

metodologia de análise do PERS. O acesso á estas informações é restrito às autoridades 

portuárias candidatas à certificação. DARBRA (et al., 2004) destaca algumas de suas 

características: 
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• Desenvolvido para auxiliar na implantação da ESPO Environmental 

Review; 

• Define um padrão básico de boas práticas para o setor portuário, servindo 

como experiência para níveis mais altos de certificação; 

• Como um opção de certificação e verificação voluntária, permite aos 

portos demonstrar evidências de boas práticas assim como a ISO 14001 e 

EMAS, mas por ser específica para o setor, há maior facilidade no 

processo de certificação; 

• É composto pelas seguintes sessões: 

1. Perfil do porto 

2. Homologação da política ambiental  

3. Registro de aspectos ambientais, requerimentos legais e 

indicadores de desempenho 

4. Responsabilidade e recursos documentados relacionados a 

aspectos ambientais 

5. Análise de conformidade de requerimentos legais e política 

6. Relatórios ambientais 

7. Exemplos de boas práticas selecionados 

Nota-se, claramente que o PERS avança algumas etapas para além do SDM.  

 

4.2 PPRISM 
 

O Port Performance Indicators - Selection and Measurement (PPRISM) é um 

projeto da ESPO, que consistiu no primeiro passo para estabelecimento de uma cultura 

de medição de performance nos portos europeus. Os dois anos de aplicação do projeto 

desenvolveram uma lista relativamente pequena de indicadores que formam a futura 

base um Observatório de Portos Europeus que assumirá a forma de um Painel de 

Desempenho do Setor Portuário (PPRISM, 2014).  

Este painel será composto de um sistema bem definido de indicadores, aceitos 

pelas partes interessadas e que medirá tendências de performance nos portos europeus 

(PPRISM, 2014).  
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O PPRISM não é um instrumento específico de performance ambiental. Ele se 

propõe a analisar o desempenho dos portos europeus sob o prisma de cinco categorias 

que compõe a base de seu sistema de indicadores. São estas: 

 

• Tendências e Estrutura de Mercado; 

• Impactos Socioeconômicos; 

• Desempenho Ambiental; 

• Cadeia Logística e Desempenho Operacional; e 

• Governança 

 

A análise aqui desenvolvida irá focar, obviamente na categoria de desempenho 

ambiental, equivalente aos objetivos desta dissertação.  

Os objetivos do projeto PPRISM em termos de desempenho ambiental estão 

relacionados à identificação apropriada de IDAs para a gestão ambiental eficaz das 

operações portuárias e do desenvolvimento sustentável; e para implantar um Sistema de 

Apoio à Decisão para uso de IDAs em sistemas de gestão ambiental (PPRISM, 2010). 
 

Os indicadores estabelecidos pelo PPRISM para a categoria de performance 

ambiental seguem uma classificação semelhante à da ISO 14030:2004, com a utilização 

de ICAs, IDGs e IDOs.  

 

Tabela 4.2: Lista de indicadores sugeridos pelo PPRISM  

Categoria Indicadores 

Indicadores Ambientais 

Consumo total de energia 

Pegada de carbono  

Consumo total de água 

Geração de resíduos 

Gestão ambiental 

Fonte: PPRISM, 2010; PPRISM, 2014 

 

Estes indicadores levaram à criação de um sistema para inserção dos dados (PPRISM, 

2014). O exemplo deste sistema pode ser observado no Anexo 2. No anexo também é possível 
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notar o desmembramento de alguns indicadores, como a geração de resíduos, que é dividida nas 

seguintes subcategorias: 

• Resíduos sólidos 

o Orgânico 

o Papel 

o Plástico 

o Vidro 

• Resíduos líquidos 

o Água residual  

o Esgoto 

o Água de lastro 

• Resíduos industriais não perigosos 

• Resíduos perigosos 

o Tinta 

o Óleo usado 

o Lâmpadas fluorescentes 

o Baterias 

As subcategorias dos resíduos industriais não perigosos não foram destacadas por não 

serem consideradas de interesse para o presente trabalho. O sistema também apresenta espaço 

para que seja indicado quais os tipos de resíduos são reciclados, permitindo a geração de outros 

índices, como percentual de reciclados, por exemplo.  

Os indicadores para consumo de água também tem certo nível de desagregação dos 

dados e informações. O consumo de água potável e não potável é discriminado, por exemplo. 

Há separação do consumo da autoridade portuária do consumo da área do porto, além 

de haver desagregação do dado de entrada por atividade, como irrigação, abastecimento de 

navios, consumo de terceiros e consumo nas edificações da autoridade portuária, por exemplo 

(PPRISM, 2014).  

Outro desmembramento interessante para o escopo desta dissertação é referente ao 

indicador de gestão ambiental, que é composto por uma série de indicadores que requerem 

respostas dicotômicas. Foram atribuídos pesos a cada sub indicador deste, que possibilita a 

composição de um índice final relativo ao indicador de gestão ambiental. Os sub indicadores 

são: 

• Programa de gestão ambiental 

• Política ambiental 

• Código de prática ambiental ESPO 

• Inventário de legislação 
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• Inventário de aspectos ambientais 

• Objetivos e metas 

• Treinamento (questões ambientais) 

• Programa de monitoramento ambiental 

• Relatórios ambientais 

 

Concluindo os instrumentos relacionados à ESPO, cabe destacar os resultados de 

revisões realizadas pela instituição, apontando as prioridades dos portos europeus relativas à 

questões ambientais, apresentado na Figura 4.1 a seguir. 

 

Prioridade 1996 2004 2009 2013 

1 Desenvolvimento 
do Porto (Água) 

Resíduos 
Portuários Ruído Qualidade do Ar 

2 Qualidade da 
Água 

Dragagens: 
Operações Qualidade do Ar Resíduos 

Portuários 

3 Disposição de 
Dragagens 

Disposição de 
Dragagens Resíduos Portuários Consumo de 

Energia 

4 Dragagens: 
Operações Poeira Dragagens: 

Operações Ruído 

5 Poeira Ruído Disposição de 
Dragagens 

Resíduos de 
Embarcação 

6 Desenvolvimento 
do Porto (Solo) Qualidade do Ar Relações com a 

Comunidade Local 

Relações com a 
Comunidade 
Local 

7 Contaminação do 
Solo 

Cargas 
Perigosas 

Consumo de 
Energia 

Dragagens: 
Operações 

8 Perda de Habitats 
e Degradação Abastecimento Poeira Poeira 

9 Volume de 
Tráfico 

Desenvolviment
o do Porto 
(Solo) 

Desenvolvimento do 
Porto (Água) 

Desenvolvimento 
do Porto (Solo) 

10 Efluentes 
Industriais 

Descarga de 
Navios 

Desenvolvimento do 
Porto (Solo) 

Qualidade da 
Água 

Figura 4.1: Prioridades dos portos europeus referentes à questões ambientais ao 
longo do tempo 

Fonte: SEP/COPPE/UFRJ, 2013 

 

Com base na Figura 4.1, nota-se que ao longo do tempo, alguns desafios foram 

solucionados e outros se tornaram prioridade. Os resíduos portuários, objeto de destaque 

para a presente dissertação se mantém entre as três primeiras posições desde 2004. 
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Pode-se agregar a esta preocupação a abordagem que será dada a seguir relativa aos 

efluentes líquidos, já que, como foi visto na ferramenta desenvolvida pelo PPRISM, os 

efluentes líquidos são considerados uma subcategoria do indicador de geração de 

resíduo, sendo caracterizados como resíduos líquidos no contexto europeu.  

 

 

4.3 INDAPORT 
 

O INDAPORT consiste em uma pesquisa desenvolvida por PERIS-MORA et al. 

(2005) no contexto do porto de Valência para proposição de um sistema de indicadores 

ambientais para serem usados por qualquer autoridade portuária. Este sistema é um 

desdobramento da implantação do SGA no porto. Segundo os autores, para o 

desenvolvimento de um sistema eficiente de SGA, é necessário o uso de dados e 

informações, o que justifica a utilização sistemática de indicadores ambientais.  

PERIS-MORA et al. (2005) realizaram uma análise ambiental do porto com 

objetivo de selecionar o sistema de indicadores. Esta análise envolveu a identificação de 

21 atividades portuárias, que foram submetidas á estudos ambientais. A partir daí, foram 

identificados os aspectos ambientais relacionados à estas atividades e os impactos 

ambientais decorrentes destes aspectos foram analisados por meio da aplicação de uma 

metodologia de análise multi-critério, utilizando a opinião de grupos de especialistas 

(PERIS-MORA et al., 2005). Este processo seguiu as seguintes etapas: 

 

• Identificação das atividades e processos portuários 

• Identificação de aspectos ambientais afetados por cada atividade 

• Avaliação de seu nível de significância 

• Ranqueamento dos impactos 

• Sistematização de dados 

 

Foram identificados 12 grupos de aspectos/impactos: 

 

• Poluição do ar 

• Poluição sonora 

• Odores (poluição) 
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• Poluição da água 

• Poluição do solo 

• Geração de resíduos 

• Alteração do assoalho marinho 

• Alteração do habitats costeiros 

• Alteração da dinâmica do litoral 

• Impactos na paisagem 

• Ocupação do solo 

A partir destes grupos, foram identificados 63 impactos ambientais mais 

específicos (Anexo 3), que foram analisados por especialistas com base em diferentes 

variáveis para que se chegasse ao grau de significância dos impactos, possibilitando, 

assim, a seleção de indicadores relacionados a estes aspectos/impactos de forma mais 

embasada.  

A Tabela 4.3 a seguir apresenta os indicadores selecionados por este 

instrumento. 

 

Tabela 4.3: Indicadores ambientais selecionados pelo INDAPORT  

 Indicadores ambientais 

1 Qualidade do ar (emissões de contaminantes atmosféricos: CO, 
Nox, SO...) 

2 Emissões de contaminantes atmosféricos: COV e particulados 
3 Emissão de GEE 
4 Poluição sonora 
5 Qualidade da água dentro do porto 

6 Quantidade e descrição de derramamentos acidentais dentro do 
porto 

7 Qualidade dos derramamentos de águas residuais 
8 Áreas de alto risco de poluição do solo 
9 Geração de resíduos urbanos e perigosos 

10 Geração de lodo proveniente de dragagem 
11 Eficiência no consumo de água 
12 Eficiência no consumo de combustível 
13 Eficiência no consumo de energia elétrica 
14 Alteração do assoalho oceânico 
15 Eficiência de ocupação do solo 
16 Imagem do porto perante á sociedade 
17 Número de incidentes com repercussão ambiental 

Fonte: PERIS-MORA et al., 2005 
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4.4 ANTAQ  
 

A ANTAQ, para construção do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) 

portuário, desenvolveu um estudo em parceria com a Universidade de Brasília. O estudo 

consistiu no desenvolvimento e aplicação de um Metodologia de Cálculo do Índice de 

Qualidade de Gestão Ambiental em Portos Organizados (IQGAPO).  

Foi desenvolvido um robusto modelo, utilizando métodos multicriteriais de 

análise de decisão (ANTAQ/CEFFTRU/UNB, 2011).  

O modelo da ANTAQ segue a seguinte estrutura hierárquica: 

 

1 - Categorias 

  1.1 - Indicadores Globais 

     1.1.1 - Indicadores Específicos 

        1.1.1.1 – Atributos 

 

Os valores dos atributos relacionados aos indicadores específicos são atribuídos 

conforme nível de atendimento daquele indicador, podendo ser distribuídos em três, 

cinco ou sete faixas de atributos. Tanto os indicadores globais como os específicos 

possuem pesos, com objetivo da composição de um índice final e estabelecimento de 

um ranking dos portos participantes.  
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Figura 4.2: Estrutura de composição dos indicadores da Metodologia de Cálculo 

do Índice de Qualidade de Gestão Ambiental em Portos Organizados  

Fonte: ANTAQ, 2012 

 

Os aspectos e indicadores considerados no IQGAPO estão apresentados na 

Tabela 4.4 a seguir.  

 

Tabela 4.4: Categorias e indicadores considerados na elaboração do IDA da 
ANTAQ 

Categorias e indicadores 

Econômico-operacionais 

 Governança Ambiental 

Quantidade e Qualificação dos Técnicos Ambientais dos Portos 

Treinamento e Capacitação Ambiental dos Funcionários 

Auditoria Ambiental 

 Segurança 

Base de dados Oceanográficos e Meteorológico-Climatológicos 

Prevenção de Riscos 

Ocorrência de Acidentes Ambientais 

 Gestão das Operações Portuárias 

Ações de Retirada de Resíduos dos Navios 

Cargas Perigosas 
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Categorias e indicadores 

 Gerenciamento de Energia 

Consumo e Eficiência no Uso de Energia 

Tipos de Energia Utilizadas (Limpas e Renováveis) 

Fornecimento de Energia para Embarcações 

 Custos e Benefícios das Ações Ambientais 

Internalização dos Custos Ambientais no Orçamento 

 Agenda Ambiental 

Comunicação das Ações Ambientais 

Agenda Ambiental Local 

Agenda Institucional 

Licenciamento Ambiental 

Certificações Voluntárias 

Gestão Condominal do Porto Organizado 

Acompanhamento e Controle 

Licenciamento Ambiental das Empresas 

PEI dos Terminais Arrendados 

Auditorias dos Terminais Arrendados 

PGRS dos Terminais Arrendados 

Educação Ambiental nos Terminais Arrendados 

Certificações Voluntárias nos Terminais Arrendados 

Sociológico-culturais 

 Educação Ambiental 

Promoção de Ações de Educação Ambiental 

 Saúde Pública 

Ações de Promoção da Saúde 

Planos de Contingência de Saúde 

Físico-químicos 

 Monitoramento da Água 

Qualidade Ambiental do Corpo Hídrico 

Drenagem Pluvial 

Ações para Redução e Reuso da Água 

 Monitoramento do Solo e Material Dragado 

Área Dragada e de Disposição 

Passivos Ambientais 
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Categorias e indicadores 

 Monitoramento do Ar e Ruído 

Poluentes atmosféricos (gases e particulados) 

Poluição Sonora 

 Monitoramento de Resíduos Sólidos 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Biológico-ecológicos 

Biodiversidade 

Monitoramento da Fauna e Flora 

Animais Sinantrópicos nos Portos 

Levantamento e Monitoramento de Espécies Exóticas/Invasoras  

Fonte: ANTAQ/CEFFTRU/UNB, 2011 

 

Nota-se que não há indicadores quantitativos, sejam absolutos ou relativos. 

Todos os indicadores estão relacionados ao nível de implantação de determinada 

medida de gestão ou monitoramento.  

O modelo desenvolvido pela ANTAQ tem uma complexidade metodológica que 

pode vir a limitar a sua plena aplicação, uma vez que o seu entendimento de forma 

aprofundada tende a ficar restrito a uma gama estreita de especialistas.  

 

4.5 Análise Comparativa dos Instrumentos 
 

Nesta análise comparativa, também serão considerados a Norma ABNT NBR 

ISO 14031:2004, ABNT NBR ISO 14001:2004 e GRI, abordados no Capítulo 3.  

Todos os instrumentos analisados tem estreita relação com sistemas de gestão 

ambiental, ainda que alguns de forma mais direta e outros funcionando como meios 

mais específicos dentro do processo de implantação da gestão ambiental.  

Os instrumentos abordados têm diferentes objetivos e metodologias, ainda que 

seja possível identificar entre eles aspectos, indicadores ou ações de melhores práticas 

semelhantes. Sendo assim, é possível estabelecer uma classificação quanto à natureza de 

cada instrumento, conforme apresentado na Tabela 4.5, a seguir. 
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Tabela 4.5: Classificação dos instrumentos analisados 

Indicadores de  
Relato 

Indicadores de 
Desempenho 

Diretrizes de 
Gestão 

Diretrizes para 
Certificação 

Global Reporting Initiative 
(GRI) 

Port 
Performance 
Indicators - 

Selection and 
Measurement 

(PPRISM) 
 

INDAPORT 
 

ANTAQ 
 

Port Environmental Review System 
(PERS) 

 
ABNT NBR ISO 14001:2004 

 
 

ISO 14031:2004 Self-Diagnosis 
Method (SDM) - 

Fonte: Elaboração própria 

 

Alguns instrumentos estão relacionados a mais de uma classificação, como é o 

caso da ISO 14031, que, além de apontar procedimentos para implantação da Avaliação 

de Desempenho Ambiental, também pode ser usada para geração de reports de 

sustentabilidade. O GRI sim é um instrumento mais estritamente relacionado a relatos.  

Tanto o PPRISM, como o INDAPORT e o modelo do índice da ANTAQ são 

instrumentos específicos para o setor portuário e estão relacionados à alimentação e 

geração de indicadores para avaliação de desempenho ambiental. A ANTAQ e o 

PPRISM, por sua vez, ainda estão relacionados a índices mais gerais.  

A ISO 14001 e o PERS tem caráter tanto relacionado à gestão propriamente dita, 

além de serem instrumentos específicos de certificação. Já o SDM é um instrumento 

mais preliminar, avaliando e apontando diretrizes de boas práticas de gestão.  
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5 Identificação de Aspectos Ambientais em Portos 

Organizados: Um Estudo Sobre os Portos 

Brasileiros 
 

O presente capítulo apresenta um panorama dos portos brasileiros, com base no 

diagnóstico desenvolvido no âmbito do Programa de Conformidade do Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros.  

A natureza desse projeto partiu das atribuições e competência da Secretaria de 

Portos (SEP) para a formulação de políticas e diretrizes de fomento para o setor, com 

investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto foi 

desenvolvido por meio de uma parceria entre a SEP e o Programa de Planejamento 

Energético (PPE/COPPE/UFRJ), a quem coube a execução do projeto.  

No diagnóstico realizado, foram contemplados 22 portos públicos organizados, 

apresentados na Tabela 5.1.  

A metodologia incluiu a aplicação de Checklists (Anexo 4), tanto para o tema de 

resíduos como para efluentes líquidos, além de visitas técnicas para identificação in loco 

das boas práticas e não conformidades. Também foram levantados documentos, como 

contas de água, para estimativa do consumo deste recurso.  

 

Tabela 5.1: Portos organizados contemplados no Programa de Conformidade do 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos 

Brasileiros  

Portos do Projeto SEP/COPPE/UFRJ 
Vila do Conde 

Belém-Miramar 
Itaqui 

Fortaleza 
Natal 

Cabedelo 
Recife 
Suape 

Maceió 
Salvador 
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Ilhéus 
Aratu 

Vitória 
Rio de Janeiro 

Itaguaí 
São Sebastião 

Santos 
Paranaguá 

São Francisco do Sul 
Itajaí 

Imbituba 
Rio Grande 

Fonte: Projeto SEP/COPPE/UFRJ 

 

5.1 Resíduos Sólidos 
 

Este aspecto ambiental e principalmente o controle e mitigação de seus impactos 

está associado a uma série de não conformidades, identificadas ao longo do diagnóstico 

dos portos estudados.  

A Tabela 5.2, a seguir, apresenta os aspectos analisados em com relação à gestão 

de resíduos sólidos das áreas sob responsabilidade das autoridades portuárias, ou seja, 

áreas não arrendadas, nos 22 portos. A tabela também traz os resultados termos de 

conformidades observadas desses aspectos. Os dados brutos, advindos das entrevistas e 

visitas técnicas estão disponibilizados no Anexo 5.  
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Tabela 5.2: Aspectos considerados na avaliação da gestão de resíduos realizada 
pelas autoridades portuárias nos 22 portos avaliados 

Categoria % de cumprimento 

Destinação de resíduo doméstico 95,45 

Geram documento de controle de saída de resíduos 81,82 

Procedimentos para vazamentos de resíduos perigosos 77,27 

Resíduos de embarcação 72,73 

Programa de redução na geração de resíduos 68,18 

Venda ou doação de recicláveis 63,64 

Classificação de resíduos 59,09 

Destinação de recicláveis 45,45 

Existência de área específica de armazenamento 40,91 

Realiza coleta seletiva 27,27 

Pesagem de resíduos na saída do porto 22,73 

Há segregação dos resíduos no porto 9,09 

Fonte: Projeto SEP/COPPE/UFRJ 

 

Há dificuldade, na maioria dos portos no que diz respeito à sistematização dos 

dados para que sejam gerados inventários de resíduos anuais. Isso é observado, 

principalmente no gerenciamento de resíduos sólidos por parte das autoridades 

portuárias.  

Para os terminais arrendados, ainda que não contemplado nos dados acima 

dispostos, há tendência de haver uma gestão de resíduos melhor estabelecida, de forma 

geral. Os dados gerados por estas empresas deveriam ser compilados pelas autoridades 

portuárias e consolidados em inventários de resíduos do porto, o que possibilitaria 

acompanhamento de avanços de gestão, tendências de geração e estabelecimento de 

indicadores mais robustos e complexos.  

Porém, o pleno estabelecimento desta sistematização por parte das autoridades 

não é observada. Ainda que a maioria dos portos analisados possuam documentos de 

controle de resíduos, como manifestos de resíduos sólidos, faltam sistemas para 

compilação dos dados em resultados passíveis de análise.  

A coleta seletiva plenamente estabelecida nas áreas não arrendadas só foi 

observada em três portos do Sul, o que pode ser considerado um indicativo de que os 



50 
 

Planos de Gestão de Resíduos Sólidos não estão implementados no contexto portuário 

brasileiro, de forma geral. Foram identificados casos onde a coleta seletiva é realizada 

de forma parcial, abrangendo apenas alguns tipos de resíduos, como lâmpadas, papelão 

ou oleosos, por exemplo.  

Outro problema identificado diz respeito à falta de padronização nas medidas 

dos quantitativos de resíduos. Em um mesmo porto, foram identificadas medidas de 

volume, em metros cúbicos, e de massa, em quilograma, para classes semelhantes de 

resíduos, dificultando a compilação final dos dados.  

Outro fato que gera estranheza está relacionado aos resíduos perigosos, onde 

várias autoridades portuárias não souberam especificar sua destinação final, 

explicitando outra lacuna referente à gestão de resíduos.  

Em alguns portos, também foram identificadas centrais de resíduos não 

adequadas ao volume de resíduos gerados no porto, apontando para necessidades de 

modificações estruturais.  

 

 

5.2 Efluentes Líquidos 
 

5.2.1 Consumo de Água 

 

É de suma importância que as autoridades portuárias tenham pleno controle do 

consumo de água dentro do porto. É desejável que haja medição minimamente 

desagregada, a fim de se identificar, com certo grau de confiabilidade o consumo de 

determinados tipos de instalação ou atividades. Identificando, assim, possibilidades de 

melhor gestão e aproveitamento dos recursos hídricos.  

A Tabela 5.3 apresenta dados de consumo de água em 16 portos organizados 

considerados no Projeto SEP/COPPE/UFRJ. Estes dados foram obtidos a partir da 

análise de contas de água. Foram considerados os meses para os quais as contas estavam 

disponíveis e, em seguida, foi estabelecida a média mensal de consumo. Os meses 

considerados não são equivalentes para todos os portos, tanto no que diz respeito aos 

anos quanto às quantidades de meses considerados. Estes detalhes estão disponíveis no 

Anexo 6, onde estão contemplados todos os consumos mensais utilizados para o 

cálculos das médias de consumo mensal por porto. 
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Os portos de Vila do Conde, Suape, Maceió, Rio de Janeiro, Santos e São 

Sebastião não estão contemplados, pois os dados não estavam disponíveis no momento 

do desenvolvimento do presente trabalho.  

 

Tabela 5.3: Consumo médio mensal de água em 16 portos organizados públicos no 
Brasil 

Porto Consumo médio mensal (m³/mês) 

Belém-miramar 2.405,4 

Itaqui 17.814,8 

Fortaleza 6.835,1 

Natal 1.272,3 

Cabedelo 3.618,0 

Recife 2.474,0 

Salvador 1.857,0 

Ilhéus 6.095,0 

Aratu-Candeias 17.667,5 

Vitória 6.564,1 

Itaguaí 51.464,6 

Paranaguá 14.987,2 

São Francisco do Sul 1.650,6 

Itajaí 2.943,1 

Imbituba 1.659,1 

Rio Grande 12.842,5 

Fonte: Projeto SEP/COPPE/UFRJ 

 

A Figura 5.1 apresenta estes dados graficamente. Os dados não estão 

relativizados - por exemplo, consumo mensal por tonelada movimentada. Portanto, 

pode-se pressupor uma relação direta com o tamanho do porto e quantidade de carga 

movimentada. Ainda assim chama a atenção o consumo médio significativamente maior 

nos portos de Itaguaí, Itaqui, Aratu-candeias, Paranaguá e Rio Grande.  

Estes portos têm com característica comum a movimentação de granéis sólidos. 

E os dois portos com maiores valores (Itaguaí e Itaqui) tem significativa movimentação 

de minério e carvão.  
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Estes altos valores pode ser explicado pela tipologia de movimentação, com 

armazenamento em pilhas, que precisam ser umectadas para evitar emissões de 

particulados e a própria limpeza das vias de movimentação, onde põem ser observada 

grande quantidade de material disperso.  

 

 
Figura 5.1: Consumo médio mensal de água em 16 portos organizados públicos no 

Brasil 

Fonte: Projeto SEP/COPPE/UFRJ 

 

No universo dos 22 portos estudados, foram identificados casos de certa 

arbitrariedade no controle do consumo de água. Em certos portos, a autoridade 

portuária, enquanto agente condominial, é responsável por dividir as despesas de água. 

Mas esta divisão não é realizada baseada em medições diretas nas instalações portuárias 

de empresas arrendadas ou operadores portuários.  

Um maior controle deste consumo possibilitaria a geração de informações acerca 

da eficiência em termos de consumo de água por carga movimentada, por exemplo, e 

por tipo de mercadoria. Isto geraria informações mais desagregadas do porto, onde seria 

possível mapear possíveis investimentos em gestão e infraestrutura para tornar o porto 

mais eficiente no uso de recursos hídricos, apontando melhores práticas neste sentido. 
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Foram mapeadas uma série de medidas utilizadas para melhor uso da água, em 

diversas tipologias de terminais, como de movimentação de contêineres e minérios.  

A captação e aproveitamento de água de chuva configura uma dessas iniciativas. 

Os portos são áreas com significativo potencial nesse sentido, uma vez que apresentam 

grandes áreas de telhados, propícias para instalação de estruturas de captação e 

armazenamento.  

O tratamento e reuso de efluentes utilizados nas operações de movimentação de 

minério e carvão é outro exemplo identificado no diagnóstico com grande potencial de 

redução do consumo de água.  

 

5.2.2 Geração de Esgoto 

 

O cenário observado nos portos brasileiro em relação aos esgotos sanitários é 

bastante diversificado. Em alguns casos, esta diversificação é observada mesmo dentro 

das áreas de um único porto. Os terminais arrendados, de maneira geral, possuem 

sistemas de tratamento independentes do restante do porto. A tendência é a utilização de 

sistemas que atendam as condicionantes de suas licenças, ainda que tenham sido 

identificados vários casos em que os terminais encontravam-se numa situação de não 

conformidade.  

 

 

 

A diversificação de tipologia de tratamento ao longo do Brasil também está 

relacionada aos diferentes padrões estaduais de lançamento.  

Como não conformidades foram identificadas a utilização de sistemas sem 

monitoramento, sem manutenção ou mesmo lançamento direto nos corpos receptores. A 

ausência de sistemas de monitoramento ou compilação do monitoramento realizado 

pelas empresas arrendatárias também foi um ponto crítico identificado.  

 

5.2.3 Efluentes Oleosos 

 

Os principais problemas analisados nos portos com relação aos efluentes oleosos 

dizem respeito à existência de áreas de geração como oficinas ou áreas de lavagem sem 

drenagem segregada e direcionamento para tratamento adequado.  
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Também são observados casos onde há presença de sistemas de tratamento, 

porém estes atuam somente como caixas de acúmulo, não estando operacionais ou com 

manutenção adequada.  

 

5.2.4 Água Pluvial 

 

A maior parte dos portos analisados não possuem plantas atualizadas de 

drenagem pluvial, o que impede as autoridades portuárias de terem um pleno controle 

sobre os pontos de lançamento de água pluvial nos corpos hídricos receptores.  

Os casos mais críticos estão relacionados a áreas de armazenamento ou 

transporte de granéis sólidos, como minério, por exemplo. Em diversas ocasiões foram 

identificadas fontes de geração de água pluvial potencialmente poluída devido ao 

carreamento desses particulados, sem, no entanto, haver um eficiente direcionamento e 

tratamento deste efluente, que é lançado diretamente nos corpos receptores. 

Em contrapartida, alguns terminais possuem sistemas de canaletas que coletam 

esta água e direcionam tanto para tratamento físico como físico-químico, em alguns 

casos. Nestes casos, é possível um controle mais efetivo das fontes de poluição. 
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6 Discussão para Implantação de Sistema de 

Indicadores de Desempenho Ambiental        

 

No âmbito do presente trabalho, os indicadores propostos têm como objetivo, 

conforme proposto na ISO 14031, configurar um processo de gestão interno, auxiliando 

as autoridades portuárias na comparação de seu desempenho ambiental passado e 

presente. Deste modo, podem ser identificadas oportunidades de melhoria da eficiência 

ambiental do porto em questão.  

Os portos públicos brasileiros não possuem sistemas de avaliação de 

desempenho ambiental implantados. Logo, não há indicadores ambientais plenamente 

estabelecidos. A iniciativa da ANTAQ para desenvolvimento e aplicação do Índice de 

Qualidade de Gestão Ambiental em Portos Organizados (IQGAPO) pode ser 

considerada como um importante passo na utilização de indicadores para avaliar e 

auxiliar o desenvolvimento dos Sistemas de Gestão Ambiental nos portos brasileiros. 

Porém, esta ferramenta é composta, basicamente de indicadores de caráter qualitativo, 

para os quais são estabelecidos níveis de atratividade para os atributos propostos.  

Ainda que as autoridades portuárias tenham acesso aos resultados alcançados 

pela ANTAQ, considera-se importante que elas próprias, enquanto representantes da 

“organização porto”, nos moldes das normas ISO 14001, para implantação e/ou 

consolidação do seu SGA, tenham seu próprio sistema de avaliação de desempenho 

ambiental. Desta forma, a autoridade portuária teria maior flexibilização para adaptação 

dos indicadores à sua realidade, avaliando processos e ações específicos no contexto do 

seu porto.  

 

6.1 Uma Proposta de Implantação: o Modelo Geral 

 

O presente trabalho propõe, inicialmente, um sistema simplificado de 

indicadores ambientais para configurar um primeiro passo na consolidação de uma 

ferramenta de ADA. A implantação progressiva de uma ferramenta ou instrumento de 

base que permite, passo a passo, agregação de conhecimento e experiência para que 
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níveis mais elevados em termos de gestão ambiental sejam alcançados se mostrou 

eficiente na experiência europeia, conforme destacado anteriormente (JOURNÉE, 2010; 

DARBRA et al., 2004).  

Esta estratégia está relacionada ao desenvolvimento de uma cultura no setor 

portuário ao longo do tempo relativa ao acompanhamento, sistematização e 

desenvolvimento de meios para implantação da ADA, que pode ser usada para 

consolidação e melhorias em termos de eficiência do SGA.  

A Figura 6.1 apresenta o modelo proposto para implantação de um Sistema de 

Indicadores. São sugeridos três estágios progressivos. No Estagio 1, são utilizados 

indicadores básicos, tanto de caráter qualitativo, relacionados aos IDGs, como 

quantitativos, referentes aos IDOs. Sugere-se que neste estágio, os indicadores sejam 

mais simples, onde mais importante que os resultados propriamente ditos, sejam os 

meios para que se chegue a estes resultados. Nesta fase inicial, podem ser identificadas 

barreias e gargalos no processo de geração das informações.  

Por conta deste fato, foram propostos indicadores qualitativos que demandam 

levantamentos simples; e os indicadores quantitativos, em princípio, têm como 

informações de saída, valores absolutos.  

Outro aspecto importante é a identificação dos setores e pessoas responsáveis 

pelas informações básicas que alimentarão os indicadores, tanto dentro da estrutura da 

autoridade portuária, quanto das empresas arrendadas e operadoras. O estabelecimento 

de vias de comunicação com esses agentes é essencial, deixando claros os objetivos, 

frequência e formatação dos dados e informações, dentre outros fatores.  

O levantamento de alguns dados operacionais pode requerer esforços e 

modificações inclusive na estrutura do porto. Fica claro a importância desta fase na 

superação destas dificuldades, na direção de uma sistematização robusta e bem 

estabelecida dos fluxos, análise, tratamento e divulgação destas informações.  
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Figura 6.1: Modelo proposto para progressiva implantação da ADA em portos 
organizados no Brasil  

Fonte: Elaboração própria 

 

No Estágio 2, o núcleo de meio ambiente da autoridade portuária já deve estar 

mais familiarizado com o Sistema de Indicadores, com maior domínio da ferramenta. E 

todos os agentes envolvidos no processo desde o levantamento do dado básico até 

geração da informação final devem estar identificados.  

Desta forma, haverá mais flexibilidade e conhecimento para agregação de 

indicadores mais complexos. Os indicadores absolutos iniciais podem se desdobrar em 

indicadores relativos, que permitem uma maior margem comparativa com outros portos 

ou mesmo terminais arrendados dentro do mesmo porto.  

É interessante que, na medida do possível, os indicadores sejam adaptados à 

realidade específica do porto em questão. Dependo da carga movimentada, as operações 

portuárias podem ter características significativamente distintas, acarretando portanto, 
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em aspectos e impactos ambientais também distintos, seja em termos de tipologia ou 

significância.  

Porém, cabe ressaltar que esta complexidade adquirida no Estágio 2 não deve 

afetar a operacionalidade dos indicadores.  

Se espera que sejam incorporados Indicadores de Condição Ambiental, 

permitindo uma análise mais completa dos efeitos da atividade e das ações de gestão 

ambiental do porto no ambiente.  

Finalmente, o Estágio 3 prevê que o sistema de indicadores já esteja 

consistentemente estabelecido. Neste estágio, propõe-se que os indicadores utilizados 

sejam adaptados em direção a padrões de sustentabilidade nos moldes do GRI. Sendo 

assim, espera-se que os portos brasileiros, à semelhança de experiências internacionais 

no setor portuário, divulguem relatórios de sustentabilidade, consolidando suas políticas 

ambientais, suas ações e metas alcançadas perante a sociedade. O porto de Dover pode 

ser considerado enquadrado neste nível, como exemplo, já que divulga anualmente 

relatórios contendo divulgação da política, indicadores, metas alcançadas ou não, dentre 

outros aspectos e medidas relacionadas à gestão ambiental (DOVER HARBOUR 

BOARD, 2012) 

Este modelo proposto segue a tendência de aplicação gradual prevista nos 

instrumentos para implantação de SGAs da ECOPORTS para os portos europeus, 

conforme pode ser observado na Figura 6.2, onde a última etapa é referente às 

certificações de padrão internacional.  
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Figura 6.2: Etapas graduais previstas pela ECOPORTS para implantação de 
SGAs nos portos europeus  

Fonte: adaptado de JOURNÉE, 2010 

 

Este trabalho trata, particularmente do Estágio 1 do modelo proposto. Portanto, 

foi selecionado um número conciso de indicadores de desempenho ambiental (IDA) 

como sugestão preliminar, apresentados a seguir. Estes indicadores são de duas 

naturezas: Indicadores de desempenho gerencial (IDG) e indicadores de desempenho 

operacional (IDO). Os indicadores propostos, em complementação aos apresentados 

pela ANTAQ no desenvolvimento do IQGAPO possuem certo equilíbrio entre os 

indicadores de caráter qualitativo e quantitativo.  

 

6.2 Proposta Preliminar de Indicadores de Desempenho Gerencial 

(IDG) – Estágio 1 
 

A seleção dos IDG’s teve como base o levantamento dos aspectos gerenciais 

considerados relevantes e frequentes nos instrumentos, estudos e padrões abordados nos 

capítulos 3 e 4. Para aplicação no nível do primeiro estágio do modelo de implantação 

do sistema de indicadores proposto, recomenda-se que estes IDG’s tenham caráter 
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qualitativo, podendo ser verificados a partir da aplicação de checklists, aos moldes do 

SDM e do próprio índice ambiental da ANTAQ.  

Sugere-se que os indicadores gerenciais, neste Estágio 1 de implantação tenham 

um caráter dicotômico, aos moldes do que foi aplicado pelo PPRISM, com respostas 

simplificadas, basicamente relacionadas ao atendimento e implantação ou não, 

conforme apresentado nos itens a seguir. Obviamente, conforme mencionado, 

parâmetros mais complexos devem ser agregados ao longo do tempo para composição 

destes indicadores.  

Os indicadores de caráter gerencial, além de presentes nos instrumentos 

específicos para o setor portuário, tem destaque no GRI, padrão de referência para 

relatórios de sustentabilidade. Assim, os seguintes IDG’s foram selecionados: Política 

Ambiental, Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e Auditoria Ambiental, Licenciamento 

ambiental, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) e Resíduos de Embarcação, 

conforme apresentado a seguir.  

 

6.2.1 Política Ambiental  

 

Este indicador deve apontar em que grau as organizações atuantes na área do 

porto organizado tem sua política ambiental definida, abordando as empresas 

arrendatárias, operadores que atuam de forma significativa no porto e a autoridade 

portuária.  

A política ambiental e uma série de subitens envolvendo sua aplicação, como 

documentação, objetivos, metas, recursos e orçamento é um item de destaque da 

estrutura do SDM. Nesta proposta inicial para implantação de indicadores, sugere-se 

uma abordagem básica, com a identificação da existência ou não da política de maneira 

formal, com objetivo de desenvolver um indicador de acompanhamento sistemático 

deste aspecto no contexto do porto organizado.  

 

6.2.2 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e Auditoria Ambiental 

 

Estes indicadores, de caráter qualitativo, pressupõe o conhecimento do grau de 

implantação de Sistemas de Gestão Ambiental no porto seja por parte dos arrendatários 

e operadores, seja por parte da própria autoridade portuária. Este aspecto/indicador se 
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mostrou relevante tanto no contexto europeu, ao ser abordado no SDM e PPRISM, 

como no contexto nacional, presente nos indicadores da ANTAQ.  

A identificação das certificações pela ISO 14001 também constitui uma 

informação significativa para o desempenho ambiental das atividades portuárias e deve 

compor um indicador qualitativo, destacando a existência ou não de certificações nas 

empresas atuantes no porto.  

 

6.2.3 Licenciamento Ambiental 

 

Este indicador expressa o nível de conformidade do porto em termos de 

licenciamento ambiental. Devem ser identificas as instalações no porto passíveis de 

licenciamento ambiental e as que possuem licença de operação dentro da validade 

considerando principalmente as empresas arrendatárias e, logicamente, autoridade 

portuária. 

Este indicador pressupõe um banco de dados com atualização constante das 

licenças existentes no porto, seus prazos de validade e status de renovação.  

 

6.2.4 Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) 

 

Ainda abordando os indicadores gerenciais de caráter qualitativo, e incorporando 

a sugestão de indicador da ANTAQ para este aspecto gerencial 

(ANTAQ/CEFFTRU/UNB, 2011), também é proposta a verificação da implantação do 

PGRS pelas autoridades portuárias, terminais arrendados e operadores.  

 

6.2.5 Resíduos de Embarcação 

 

Este indicador tem estreita relação principalmente com os marcos regulatórios 

estabelecidos pela ANTAQ e MARPOL referentes à retirada de resíduos de 

embarcações (RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 2190/2011; MARPOL 73/98). 

De modo que deve ser analisada a existência ou não de procediemtnos bem 

estabelecidos para retirada de resíduos de embarcações.  
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6.3 Proposta Preliminar de Indicadores de Desempenho Operacional 

(IDO) 

 

A seleção dos IDO teve como base aspectos e indicadores identificados nos 

instrumentos analisados e na identificação de aspectos ambientais relevantes levantados 

no âmbito do Projeto de Conformidade Ambiental da SEP, cujos resultados estão 

resumidos no Capítulo 5.  

Seguindo a linha da proposição inicial de um sistema simplificado, que ao longo 

do tempo seria modificado e complementado com outros indicadores pertinentes, se 

tornando uma ferramenta mais robusta, a seleção dos IDO’s foi realizada basicamente 

considerando os aspectos relacionados aos resíduos sólidos e efluentes líquidos nos 

portos estudados, uma vez que estes aspectos se mostraram relevantes tanto pela análise 

dos instrumentos de gestão e avaliação de desempenho quanto pelo diagnóstico 

realizado nos portos brasileiros.  

Os IDO’s propostos são apresentados a seguir.  

 

6.3.1 Resíduos Sólidos Portuários 

 

Para o aspecto relacionado à geração de resíduos sólidos no porto organizado, 

sugere-se que o indicador meça o quantitativo de resíduos gerados por tipologia e 

destinação, tanto por parte da autoridade portuária quanto por parte das empresas 

arrendadas e operadoras, aqui genericamente chamados de “terminais”.  

Para esta abordagem inicial, propõe-se que seja usada a classificação 

estabelecida pela ABNT NBR 10004:2004. Apesar da classificação desta norma 

envolver análises inclusive laboratoriais mais complexas para sua plena aplicação 

(MAGRINI et al., 2012), a divisão da classificação em três categorias (perigosos; não 

perigosos inertes; e não perigosos não inertes) pode facilitar a compilação e tratamento 

dos dados levantados. 

Obviamente, para os estágio seguintes do modelo, é esperada uma maior 

desagregação da tipologia dos resíduos.  

Um segundo indicador para este aspecto diz respeito à destinação destes resíduos 

gerados, ser: 
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1. Aterro 

2. Incineração 

3. Recuperação 

4. Reuso 

5. Reciclagem 

Outras destinações devem ser especificadas, caso seja observada sua ocorrência.  

Os indicadores propostos para este estágio relacionados aos resíduos portuários, 

portanto, são: 

 

Para cada terminal e autoridade portuária: 

• Quantidade de resíduos gerados por tipologia 

• Quantidade de resíduos destinados, por tipologia e disposição final  

Em todo o porto:  

• Quantidade de resíduos gerados por tipologia 

• Quantidade de resíduos destinados, por tipologia e disposição final  

 

6.3.2 Resíduos Sólidos de Embarcações 

 

Este indicador é análogo ao anterior, mas nesse caso, só há dois indicadores, 

referentes à geração de resíduos por tipologia e disposição final dos resíduos de 

embarcações. 

A classificação deve considerar a MARPOL 73/78 e seus anexos, por já ser bem 

estabelecida e pela existência de documentos que já classificam os resíduos segundo a 

norma.  

 

6.3.3 Consumo de Água 

 

A utilização de recursos naturais também se mostrou um aspecto relevante e 

recorrente nos levantamentos realizados.  

No Capítulo 5, pode ser observada a significativa variação do consumo para 

diferentes atividades portuárias. No caso, esta diferença ficou evidente entre portos com 

grande movimentação de granéis sólidos e os demais.  
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Esta diferença de consumo também pode estar relacionada à diferentes 

tecnologias aplicadas nas operações, evidenciando práticas mais ou menos sustentáveis 

no que diz respeito ao consumo de recursos hídricos.  

O consumo ou uso da água foi considerado nos instrumentos específicos para a 

área portuária PPRISM e INDAPORT, além de ser um dos indicadores relevantes do 

GRI.  

Propõe-se, para o primeiro estágio do modelo preliminar de sistema de 

indicadores, o levantamento do consumo de água no porto. Tanto considerando o porto 

como um todo, como discriminando o consumo por terminal e autoridade portuária.  

Caso seja possível, é interessante que este consumo também seja desagregado 

em termos de atividades operacionais e administrativas.  

 

6.3.4 Efluentes Líquidos 

Nos instrumentos analisados, foram observados mais indicadores e aspectos 

relacionados à qualidade da água do que ao quantitativo de geração, ainda que o 

quantitativo o efluentes seja considerado no PPRISM e GRI.  

Para o aspecto relacionado à geração de efluentes líquidos, foram consideradas 

três categorias: 

• Efluentes sanitários 

• Efluentes oleosos 

• Água Pluvial 

Para todas estas categorias, em analogia ao sugerido para resíduos sólidos, são 

propostos indicadores relacionados ao quantitativo de geração e quantitativo por 

tipologia de destinação/tratamento, conforme especificado a seguir. 

 

Com relação aos efluentes sanitários, a tipologia de tratamento pode ser : 

1. Rede pública de esgotamento 

2. ETE 

3. Fossa-filtro 

4. Fossa séptica 

5. Lançamento direto no corpo receptor 
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Os indicadores, neste caso seriam: 

• Geração de efluentes sanitários para todo o porto 

• Quantitativo de efluentes sanitários por tipologia de tratamento em todo 

o porto 

Os dois indicadores se repetem para cada terminal e autoridade portuária. 

Os efluentes oleosos, geralmente tem geração relacionadas à locais específicos, 

que deveriam ter caneletas de drenagem oleosa segregada e direcionamento para algum 

tipo de tratamento, que podem contemplar: 

1. CSAO com tratamento secundário físico químico 

2. CSAO 

3. Tanque de acúmulo para destinação 

4. Lançamento direto 

Os indicadores, neste caso seriam: 

• Geração de efluentes oleosos para todo o porto 

• Quantitativo de efluentes oleosos por tipologia de tratamento em todo o 

porto 

Os dois indicadores se repetem para cada terminal e autoridade portuária. 

 

Os efluentes pluviais (águas pluviais) são relevantes pois há possibilidade de 

haver carreamento de material disperso, principalmente se relacionado a operações de 

movimentação de granéis sólidos. Neste caso, a água pluvial pode se tornar um efluente 

potencialmente poluidor dos corpos d’água adjacentes ao porto, conforme identificado 

no caso do INDAPORT por PERIS-MORA et al., (2005).  

Analogamente às demais tipologias de efluentes sugerem-se indicadores de 

geração/captação da água pluvial potencialmente poluída gerada e tipologia de 

tratamento/direcionamento, que pode ser: 

1. Tratamento físico-químico (ETE) 

2. Tratamento físico (tanques de decantação) 

3. Captação pela drenagem e lançamento no corpo receptor 

4. Lançamento direto no corpo receptor 
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Os indicadores, neste caso seriam: 

• Geração/captação de efluentes pluviais para todo o porto 

• Quantitativo de efluentes pluviais por tipologia de tratamento em todo o 

porto 

Os dois indicadores se repetem para cada terminal e autoridade portuária. 

 

6.3.5 Resumo dos Indicadores Propostos 

A Figura 6.3 a seguir apresenta um resumo esquematizado da proposta 

preliminar de um sistema de indicadores para os portos brasileiros.  
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Figura 6.3: Esquema da proposta preliminar para implantação de sistema de indicadores em portos organizados no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 
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7 Conclusões e Recomendações 
 

A implantação de Sistema de Indicadores de Desempenho Ambiental pode ser 

considerada uma etapa chave na consolidação da ADA e do SGA nos portos 

organizados, permitindo que a autoridade portuária tenha maior autonomia na análise de 

suas ações no campo ambiental e possa participar mais ativamente das tomadas de 

decisão relevantes para aumento da eficiência ambiental do sistema portuário brasileiro.  

O modelo proposto no presente trabalho, se comparado com outros padrões de 

metodologia mais complexas (como o da ANTAQ), parecem ser mais viáveis, pelo 

menos num momento inicial, para implantação por parte das autoridades portuárias, já 

que, em muitos casos, ainda não está bem desenvolvida uma cultura de sistematização 

de dados em busca da consolidação de instrumentos de avaliação de desempenho 

ambiental.  

É provável que surjam gargalos na aplicação do modelo preliminar de 

indicadores, pois o cenário atual dos portos não possibilita a geração dos dados de uma 

forma satisfatória. Por exemplo, é pouco provável que existam meios de medir 

exatamente o consumo de água por terminal. Porém, é interessante que estes gargalos 

sejam identificados nessa fase inicial, e na medida em que a consolidação dos sistemas 

de gestão avance, também sejam desenvolvidas as ações para suprimir estes problemas, 

o que é compatível com a ideia de melhoria progressiva proposta no presente trabalho.  

Como propostas para pesquisas e ações futuras, é sugerida a aplicação prática 

para validação destes indicadores, possibilitando uma avaliação da sua operacionalidade 

relevância, em conjunto com especialistas e representantes das partes interessadas, 

como empresas atuantes no setor portuário, autoridades portuárias, órgãos de 

fiscalização e sociedade, por exemplo.  

Conforme mencionado, sugere-se que numa segunda etapa, todos os indicadores 

absolutos sejam relativizados, possibilitando, assim, uma melhor avaliação da eficiência 

ambiental das operações portuárias, além de permitir a comparação das tecnologias 

empregadas entre diferentes portos e terminais.  
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9 Anexos 
 

9.1 Anexo 1: Situação do licenciamento dos portos brasileiros, 

segundo a ANTAQ, em 2013.  
A Tabela 9.1 apresenta a situação dos portos brasileiros, em termos de 

licenciamento, segundo a seguinte legenda de cores: 

 

 Possui LO válida ou em processo de renovação junto ao órgão ambiental 
competente. 

 Não possui LO, mas está contemplado no Programa Federal de Apoio à 
Regularização e Gestão Ambiental Portuária – PRGAP*. 

 Não possui LO. 
 O porto não está operando. 

 

* Portaria Interministerial MMA/SEP/PR Nº 425, de 26 de outubro de 2011. Os 

portos que já aderiam ao PRGAP (assinaram o Termo de Adesão com a SEP) são: 

Vitória; Natal; Terminal de Areia Branca; Santos; Salvador; Ilhéus; Aratu; Rio de 

Janeiro e Itaguaí, que está no Programa para promover a renovação da sua LO 

FE002670-2002. 

 

• Total de portos = 44 

• Total de portos com LO = 23 

• Total de portos licenciados pelo IBAMA = 11 

• Total de portos licenciados por órgãos estaduais de meio ambiente = 33 
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Tabela 9.1: Status de licenciamento dos portos brasileiros em 2013. Fonte: ANTAQ, 2013 

Estado LISTA DE PORTOS Situação ÓRGÃO AMBIENTAL LICENCIADOR 
AL Porto de Maceió (CODERN)  IMA - Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas 

AM Porto de Manaus  IPAAM - Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas 
AP Porto de Macapá (Companhia Docas de Santana)  SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
BA Porto de Salvador (CODEBA)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

 BA Porto de Aratu (CODEBA)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
 BA Porto de Ilhéus (CODEBA)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
 CE Porto de Fortaleza (CDC)  SEMACE - Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

CE Terminal Portuário do Pecém (CEARÁPORTOS)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
 ES Porto de Vitória (CODESA)  IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

ES Porto de Barra do Riacho (CODESA)  IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
MA Porto de Itaqui (EMAP)  SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
MG Porto de Pirapora (AHSFRA)  FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente 
MS Porto Fluvial de Corumbá  IMASUL - Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul 
MT Porto Fluvial de Cáceres  SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
PA Porto de Santarém (CDP)  SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
PA Porto de Vila do Conde (CDP)  SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
PA Porto de Belém (CDP)  SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
PB Porto de Cabedelo (Companhia Docas da Paraíba)  SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

PE Porto do Recife  CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
PE Porto de Suape  CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
PR Porto de Paranaguá (APPA)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

 PR Porto de Antonina (APPA)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
 

http://www.portodemaceio.com.br/
http://www.ima.al.gov.br/
http://www.portodemanaus.com.br/
http://www.ipaam.am.gov.br/
http://www.docasdesantana.com.br/
http://www.sema.ap.gov.br/
http://www.codeba.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.codeba.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.codeba.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.docasdoceara.com.br/
http://www.semace.ce.gov.br/
http://www.cearaportos.ce.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.portodevitoria.com.br/
http://www.meioambiente.es.gov.br/
http://www.portodevitoria.com.br/
http://www.meioambiente.es.gov.br/
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/
http://www.sema.ma.gov.br/
http://www.ahsfra.gov.br/
http://www.feam.br/
http://www.imasul.ms.gov.br/
http://www.sema.mt.gov.br/
http://www.cdp.com.br/
http://www.sema.pa.gov.br/
http://www.cdp.com.br/
http://www.sema.pa.gov.br/
http://www.cdp.com.br/
http://www.sema.pa.gov.br/
http://www.portodecabedelo.com.br/
http://www.sudema.pb.gov.br/
http://www.portodorecife.pe.gov.br/
http://www.cprh.pe.gov.br/
http://www.suape.pe.gov.br/
http://www.cprh.pe.gov.br/
http://www.portosdoparana.pr.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.portosdoparana.pr.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
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Estado LISTA DE PORTOS Situação ÓRGÃO AMBIENTAL LICENCIADOR 
RJ Porto de Niterói (CDRJ)  INEA - Instituto Estadual do Ambiente 

RJ Porto do Rio de Janeiro (CDRJ)  INEA - Instituto Estadual do Ambiente 
RJ Porto de Itaguaí (CDRJ)  INEA - Instituto Estadual do Ambiente 
RJ Porto de Angra dos Reis (CDRJ)  INEA - Instituto Estadual do Ambiente 
RJ Porto de Forno  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

 RN Porto de Areia Branca (CODERN)  IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
RN Porto de Natal (CODERN)  IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

RO Porto de Porto Velho (SOPH)  FEMACT - Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

RS Porto de Charqueadas  FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
RS Porto de Estrela  FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

RS Porto de Porto Alegre (SPH)  FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

RS Porto de Pelotas (SPH)  FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

RS Porto de Cachoeira do Sul (SPH)  FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

RS Porto de Rio Grande (SUPRG)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
R á i  SC Porto de Itajaí  FATMA - Fundação do Meio Ambiente 

SC Porto de São Francisco do Sul  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
R á i  SC Porto de Imbituba (CDI)  FATMA - Fundação do Meio Ambiente 

SC Porto de Laguna  FATMA - Fundação do Meio Ambiente 

SP Porto de Panorama  CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

SP Porto de Presidente Epitácio  CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

SP Porto de São Sebastião (Companhia Docas de São 
S b iã ) 

 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
R á i  SP Porto de Santos (CODESP)  IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
R á i   

http://www.portosrio.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.portosrio.gov.br/
http://www.inea.rj.gov.br/
http://www.portodoforno.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.codern.com.br/
http://www.idema.rn.gov.br/
http://www.codern.com.br/
http://www.idema.rn.gov.br/
http://www.soph.ro.gov.br/
http://www.femact.rr.gov.br/
http://www.fepam.rs.gov.br/
http://www.fepam.rs.gov.br/
http://www.sph.rs.gov.br/
http://www.fepam.rs.gov.br/
http://www.sph.rs.gov.br/
http://www.fepam.rs.gov.br/
http://www.portoriogrande.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.portoitajai.com.br/
http://www.fatma.sc.gov.br/
http://www.apsfs.sc.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.cdiport.com.br/
http://www.fatma.sc.gov.br/
http://www.terminalpesqueiro.com.br/
http://www.fatma.sc.gov.br/
http://www.cetesb.sp.gov.br/
http://www.cetesb.sp.gov.br/
http://www.portodesaosebastiao.com.br/
http://www.portodesaosebastiao.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.portodesantos.com.br/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
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9.2 Anexo 2: Formulário piloto do sistema de aplicação do PPRISM, 

com destaque para os indicadores ambientais  

 
Figura 9.1: Modelo do formulário usado pala alimentação de dados utilizados no 

PPRISM para resíduos sólidos e líquidos 

Fonte: PPRISM, 2014 
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Figura 9.2: Modelo do formulário usado pala alimentação de dados utilizados no 

PPRISM para indicadores de gestão ambiental  
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9.3 Anexo 3: INDAPORT: impactos e indicadores ambientais  

 

Tabela 9.2: Impactos e indicadores considerados no desenvolvimento do 
INDAPORT 

Potential environment impacts Environmental indicators 
Air pollution 
Emission of particles from storage, loading and 
unloading of bulk solids 

1. Air quality (atmospheric contaminant 
emissions: CO, NOx, SO, O, PM10) 

Emission of combustible gasses OC, NOx, SO2 and 
HC from vehicular traffic on land 

Emission of particles from the handling and 
transformation of bulk solids 
Emission of VOCs in loading and unloading 
combustible materials in activities with oil products 
Emission of VOCs in storage tanks from oil product 
activity 

2. Atmospheric contaminant emissions: 
VOCs and particles 

Emission of combustible gasses CO, NOx, SO2 and 
HC from maritime traffic 
Emission of combustible gasses CO, NOx, SO2 and 
HC from loading and unloading machines (cranes, 
water spouts, ramps, etc.) for containerised 
merchandise 
Emission of other gasses which are harmful for 
human health and/or the environment (VOCs) in 
building and repairing vessels 
Emission of particles from civil works 

3. Gas emissions with Greenhouse 
effect (CO2, CH4, N2O) 

Emission of particles from vehicular land traffic 
Emission of particles from handling general 
containerised merchandise 
Emission of particles from building and repairing 
vessels 
Noise pollution 
Noise caused by land traffic 

4. Noise pollution 

Noise caused by container loading and unloading 
machinery 
Noise caused by civil works machinery 
Noise caused by vessel construction and repairing 
machinery 
Odour pollution 
Odours from handling and transforming perishable 
bulk solids   

Odours from MARPOL V waste treatment   
Odours from fish handling   
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Potential environment impacts Environmental indicators 
Odours from water purifiers   
Water pollution 
Spills or leaks from the transfer of oil products from 
vessel to lorry 

5. Inner port water quality 
Spills or leaks from the transfer of bulk liquids from 
vessel to lorry 
Accidental spills from small vessels in maritime 
traffic 6. Amount and description of accidental 

spills in inner port waters Change in normal dock water conditions in dredging 
operations 
Rainwater in bulk storage areas 

7. Quality of spilled waste water Processed water—with organic waste from fish 
cleaning 
Soil pollution 
Spills or leaks of dangerous liquids (HC, paints, 
solvents, oils) from land traffic 

8. High risk areas for soil pollution 

Spills or leaks of dangerous liquids (HC, paints, 
solvents, oils) from construction and vessel repair 
Spills or leaks of dangerous liquids (HC, paints, 
solvents, oils) in the MARPOL waste treatment 
Leached material from storage of waste from fishing 
activities 
Leached material from storage of stock 
Waste creation 
Urban waste 

9. Urban and dangerous waste creation 

 Uncontaminated sludge from dredging 
 Scrap from building and repair of vessels 
 Non-organic waste: tyres in general containerized 
merchandise 
 Scrap from civil works 
 General organic waste from the handling of bulk 
solids 
 Non-organic waste: tyres in port services 
 Excesses from bulk solids stock 
Dangerous waste 
Material impregnated with dangerous chemical 
substances and preparations 
 Batteries and fluorescent tubes 
 Toxic waste packaging from building and repairing 
vessels (lubricants, solvents paint, anti-fouling, etc.) 
 Toxic waste packaging in marinas (lubricants, 
solvents, paint, anti-fouling, etc.) 
 Chemical preparations and organic solvents used in 
bulk solid activity 
  
Contaminated sludge from dredging 10. Creation of sludge from dredging 
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Potential environment impacts Environmental indicators 
Sludge with hydrocarbons from MARPOL waste 
treatment 
    
Resource consumption 
Consumption of processed water in the manipulation 
and transformation of perishable bulk solids 

11. Efficient water consumption 

Water consumption in cleaning and maintaining green 
areas 
Water consumption in watering carbon heaps when 
handling bulk solids 
Water consumption in cleaning and maintaining crafts 
in marinas 
Fuel consumption in land traffic 

12. Efficient fuel consumption 
Fuel consumption in machinery used for the storage, 
loading and unloading of containerised merchandise 
Fuel consumption in machinery used for building and 
repairing vessels 
Electric energy consumption in the storage, loading 
and unloading of containerised bulk solids 

13. Efficient electric energy 
consumption 

Electric energy consumption in the storage, loading 
and unloading of non-containerised bulk solids 
Electric energy consumption in the storage, loading 
and unloading of non-containerised merchandise 
Electric energy consumption the handling and 
pumping of oil-based derived products 
Electric energy consumption in the handling and 
pumping of bulk liquids 
Other 
Alteration of water currents due to the existence of the 
port, accretion and erosion phenomena 

14. Alteration of sea floor Alteration of sea floor due to civil works 
Alteration of sea floor due to dredging operations 
Alteration of sea floor at the mooring areas for boats 
Occupation of soil due to civil works 

15. Soil occupation efficiency Impact on landscape and installations that are 
abandoned or out of use 
  16. Social image of the port 

  17. Number of incidents with 
environmental repercussions 

Fonte: PERIS-MORA et al., 2005 
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9.4 Anexo 4: Checklist de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Tabela 9.3: Checklist utilizado para levantamento de informações referentes aos 

resíduos sólidos nos portos organizados 

 

    

 

RESPONSÁVEL: SETOR:

1 - A EMPRESA PRODUZ MANIFESTOS OU ALGUM OUTRO TIPO DE CONTROLE DA SAÍDA DOS SEUS RESÍDUOS?  

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque?

2 - A EMPRESA PRODUZ INVENTÁRIO MENSAL DE RESÍDUOS? 

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque?

3 - O INVENTÁRIO DE RESÍDUOS É ENVIADO AO ÓRGÃO AMBIENTAL?

SIM NÃO APLICÁVEL NÃO

Caso NÃO - Porque ? 

4 - EXISTE COLETA SELETIVA EFETIVA?

SIM PARCIALMENTE NÃO

Caso NÃO - Porque ? 

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque? 

Caso SIM - Onde fica?

6 - É FEITO O MONITORAMENTO DIÁRIO OU PERIÓDICO DESSAS ÁREAS?

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque ? 

Caso SIM - É normalmente feito por quem?

LOGO
PORTO _____________________

FLUXO DE INFORMAÇÕES - ENTREVISTA

Caso SIM - Desde quando?

CARGO:

5 -  EXISTE UMA ÁREA ADEQUADA (PÁTIO, CENTRAL, BAIAS)  PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS OU APENAS CAÇAMBAS/CONTÊINERES 
LOCALIZADOS EM LOCAIS ESPECÍFICOS?

CHECK - LIST DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ÁREA/EMPRESA/TERMINAL VISITADO:                                                                                                       DATA:

Caso NÃO APLICÁVEL 

Caso PARCIALMENTE

7 - QUANTAS VEZES POR SEMANA OS RESÍDUOS SÓLIDOS SÃO RECOLHIDOS?
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8 - OS RESÍDUOS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 10004?

SIM NÃO

Caso SIM 

9 - HÁ SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS NA EMPRESA PARA RECICLAGEM?  

SIM PARCIALMENTE NÃO

Caso SIM - Quem realiza? 

Caso Não - Porque?

10 - HÁ VENDA DE ALGUM TIPO DE RESÍDUO?

SIM SÃO DOADOS NÃO

Caso SIM - 

11 - A VENDA DE RECICLÁVEIS É CONTROLADA PELO SETOR AMBIENTAL?

SIM  NÃO APLICÁVEL NÃO

Caso SIM - Por quem / qualsetor

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque?

Caso SIM - Qual e como funciona?

13 - EXISTE UMA ÁREA ESPECÍFICA PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS?

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque?

Quais os resíduos? Pra que empresa?

Caso NÃO APLICÁVEL-

12 - HÁ ALGUM PROGRAMA/PROJETO VISANDO A REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS?

Caso PARCIALMENTE ou SIM - Quais os resíduos separados?

Caso NÃO - Porque ? 

Caso NÃO - Porque?
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Caso SIM - Como é a área?

14 - HÁ PROCEDIMENTOS PARA LIDAR COM VAZAMENTO DE RESÍDUOS?

SIM NÃO

Caso NÃO - Porque? 

Caso SIM - Quais as medidas adotadas?

15 - AS EMPRESAS TRANSPORTADORAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS?

SIM               NÃO APLICÁVEL NÃO

Caso SIM - Qual a documentação seguida? 

Caso NÃO - Porque?

16 - QUAL O TRATAMENTO (ATERRO, REAPROVEITAMENTO, RECICLAGEM, INCINERAÇÃO, ETC) DADA A CADA TIPO DE RESÍDUO?

17 - QUAIS AS EMPRESAS TRANSPORTADORAS E RECEPTORAS DE CADA TIPO DE RESÍDUO?

Borracha -

Papel/papelão - 

Vidro - 

Resíduos Perigosos - 

Receptor

Lixo Comum - 

Resíduos Orgânicos - 

Plástico - 

Metal - 

Madeira - 

Outros -

Lixo Comum

Resíduos Orgânicos

Plástico

Outros

Transportador

Borracha

Papel/papelão 

Vidro 

Resíduos Perigosos 

Metal

Madeira 
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18 - ALGUM TIPO DE RESÍDUO É PESADO NO TERMINAL/PORTO ANTES DA SUA RETIRADA?

SIM NÃO

Caso SIM - Quais?

19 - O PORTO/TERMINAL REALIZA A RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES?

SIM NÃO

20 - EXISTE ALGUM CONTROLE SOBRE ESSA PRÁTICA?

SIM NÃO APLICÁVEL NÃO

Caso NÃO - Porque? 

Caso SIM - Quais os procedimentos que devem ser seguidos?
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Tabela 9.4: Checklist utilizado para levantamento de informações referentes aos 
efluentes líquidos nos portos organizados 

Fonte: Projeto SEP/COPPE/UFRJ 
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9.5 Anexo 5: Dados brutos do panorama da gestão de resíduos sólidos das autoridades portuárias 

 

Tabela 9.5: Dados brutos referentes à gestão de resíduos sólidos das áreas não arrendadas nos 22 portos públicos analisados no Projeto 
SEP/COPPE/UFRJ 
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SIM X X X X       X X X X X X X X X X X X X   X 
NÃO         X X X                           X   
CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS                                             
SIM X X         X   X X X X X X X   X X X       
NÃO     X X X X   X               X       X X X 
PROCEDIMENTOS PARA VAZAMENTOS DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS                                           

Sim, já aprovado e implantado X   X X     X X X X   X X   X X X X X X X X 
Sim, em fase de aprovação   X                                         
não          X X                                 
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GERAM DOCUMENTO DE CONTROLE DE SAÍDA DE 
RESÍDUOS 
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Não há geração                     X     X                 
PESAGEM DE RESÍDUOS NA SAÍDA DO PORTO                                             
Sim, todos X X           X     X     X                 
Sim, de bordo e recicláveis             X                               
Sim, menos os perigosos                         X                   
Sim, somente soja                 X                           
Não     X X X X       X   X     X X X X X X X X 
PROGRAMA DE REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS                                             
SIM     X       X X X X   X X X   X X X X X X X 
NÃO X X   X X X         X       X               
EXISTÊNCIA DE CENTRAIS DE RESÍDUOS                                             
sim, para todos os tipos de resíduos X X               X     X X X X X X         
sim, somente para recicláveis                                             
não, mas existe projeto     X X                               X X   
não e sem previsão de construção         X X X X X   X X             X     X 
REALIZA COLETA SELETIVA                                             
sim, para todos os tipos de resíduos                 X X X   X X   X             
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GERAM DOCUMENTO DE CONTROLE DE SAÍDA DE 
RESÍDUOS 
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sim, somente alguns X           X X                   X         
não, mas tem projeto     X                       X   X     X X X 
não   X   X X X           X             X       
HÁ SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO PORTO                                             
sim, para todos os tipos de resíduos                   X X                       
sim, somente alguns X           X X X     X X X X X X X         
não   X X X X X                         X X X X 
VENDA OU DOAÇÃO DE RECICLÁVEIS                                             
Ambas as ações     X                   X                   
Só venda           X                           X X X 
Só doação X             X X X X         X X X         
Nenhum   X   X X   X         X   X X       X       
DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DOMÉSTICO                                             
aterro sanitário X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
lixão   X                                         
compostagem                                             
incineração                                             
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GERAM DOCUMENTO DE CONTROLE DE SAÍDA DE 
RESÍDUOS 
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outros                                             
DESTINAÇÃO DE RECICLÁVEIS                                             
aterro sanitário X     X X X X         X               X X X 
lixão                                             
reciclagem     X           X X X   X X X X X X         
incineração por terceiros   X                                         
não informou               X                     X       
outros                                             
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9.6 Anexo 6: Dados de consumo de água  
 

Na tabela a seguir, estão apresentados os dados de consumo de água nos portos 

considerados no presente trabalho. Há casos onde foi possível identificar o consumo de 

forma mais desagregada, o que indica maior controle da hidrometração por parte do 

porto. Para os portos de Vila do Conde, Suape, Maceió, Rio de Janeiro, Santos e São 

Sebastião não foi possível a obtenção dos dados para sistematização  

 

Tabela 9.6: Dados de consumo de água em todo porto para os portos organizados 
abordados no Projeto SEP/COPPE/UFRJ 

  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
Porto de Belém 

1 Agosto 2011 2.739,0 
2 Setembro 2011 2.014,2 
3 Outubro 2011 2.977,0 
4 Novembro 2011 1.703,3 
5 Dezembro 2011 2.039,0 
6 Janeiro 2012 1.337,0 
7 Fevereiro 2012 4.278,8 
8 Março 2012 2.077,9 
9 Abril 2012 860,6 

10 Maio 2012 731,4 
11 Junho 2012 1.001,4 
12 Julho 2012 1.076,6 
    Média Mensal (m³) 1.903,0 
        

Porto de Miramar 
1 Agosto 2011 894,0 
2 Setembro 2011 169,0 
3 Outubro 2011 370,0 
4 Novembro 2011 559,0 
5 Dezembro 2011 50,0 
6 Janeiro 2012 304,0 
7 Fevereiro 2012 654,0 
8 Março 2012 910,0 
9 Abril 2012 573,0 

10 Maio 2012 654,0 
11 Junho 2012 192,0 
12 Julho 2012 699,0 
    Média Mensal (m³) 502,3 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
 

Vila do Conde: dados não disponíveis 
     

Porto de Itaqui 
1 Julho 2011 5.823,0 
2 Agosto 2011 4.019,0 
3 Setembro 2011 15.905,0 
4 Outubro 2011 8.286,0 
5 Novembro 2011 8.265,0 
6 Dezembro 2011 8.509,0 
7 Janeiro 2012 11.988,0 
8 Fevereiro 2012 7.933,0 
9 Março 2012 67.340,0 

10 Abril 2012 66.029,0 
11 Maio 2012 4.661,0 
12 Junho 2012 5.019,0 
    Média Mensal (m³) 17.814,8 
        

Porto de Fortaleza 
1 Janeiro  2011 6.379,0 
2 Fevereiro 2011 5.106,0 
3 Março 2011 5.023,0 
4 Abril 2011 7.014,0 
5 Maio 2011 5.340,0 
6 Junho 2011 8.572,0 
7 Julho 2011 8.192,0 
8 Agosto 2011 5.953,0 
9 Setembro 2011 7.487,0 

10 Outubro 2011 7.012,0 
11 Novembro 2011 6.668,0 
12 Dezembro 2011 9.275,0 
    Média Mensal (m³) 6.835,1 
        

Porto de Natal 
1 Agosto 2011 1.588,0 
2 Setembro 2011 1.088,0 
3 Outubro 2011 572,0 
4 Novembro 2011 1.555,0 
5 Dezembro 2011 194,0 
6 Janeiro 2012 1.960,0 
7 Fevereiro 2012 1.048,0 
8 Março 2012 1.313,0 
9 Abril 2012 1.564,0 

10 Maio 2012 1.604,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
11 Junho 2012 1.174,0 
12 Julho 2012 1.608,0 
    Média Mensal (m³) 1.272,3 

Porto de Cabedelo 
1 Julho 2011 3.169,0 
2 Agosto 2011 3.169,0 
3 Setembro 2011 3.169,0 
4 Outubro 2011 3.169,0 
5 Novembro 2011 3.057,0 
6 Dezembro 2011 4.332,0 
7 Janeiro 2012 4.332,0 
8 Fevereiro 2012 3.538,0 
9 Março 2012 3.968,0 

10 Abril 2012 3.984,0 
11 Maio 2012 3.961,0 
12 Junho 2012 3.568,0 
    Média Mensal (m³) 3.618,0 
        

Porto de Recife 
1 Dezembro 2011 1.965,0 
2 Janeiro 2012 1.997,0 
3 Fevereiro 2012 3.447,0 
4 Março 2012 2.551,0 
5 Abril 2012 2.869,0 
6 Maio 2012 2.210,0 
7 Junho 2012 4.219,0 
8 Julho 2012 2.509,0 
9 Agosto 2012 1.979,0 

10 Setembro 2012 1.811,0 
11 Outubro 2012 2.237,0 
12 Novembro 2012 1.894,0 
    Média Mensal (m³) 2.474,0 
        

Vila de Suape: dados não disponíveis 
        

Vila de Maceió: dados não disponíveis 
        

Porto de Ilhéus: Área Administrativa 
1 Janeiro 2011 16,0 
2 Fevereiro 2011 5,0 
3 Março 2011 7,0 
4 Abril 2011 30,0 
5 Maio 2011 23,0 
6 Junho 2011 36,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
7 Julho 2011 23,0 
8 Agosto 2011 6,0 
9 Setembro 2011 20,0 

10 Outubro 2011 6,0 
11 Novembro 2011 6,0 
12 Dezembro 2011 3,0 
13 Janeiro 2012 23,0 
14 Fevereiro 2012 6,0 
15 Março 2012 9,0 
16 Abril 2012 22,0 
17 Maio 2012 6,0 
18 Junho 2012 6,0 
19 Julho 2012 10,0 
20 Agosto 2012 8,0 
21 Setembro 2012 26,0 
22 Outubro 2012 8,0 
23 Novembro 2012 12,0 
24 Dezembro 2012 40,0 
    Média Mensal (m³) 14,9 

Porto de Ilhéus: Área Operacional 
1 Janeiro 2011 2.100,0 
2 Fevereiro 2011 2.100,0 
3 Março 2011 1.277,0 
4 Abril 2011 1.277,0 
5 Maio 2011 1.342,0 
6 Junho 2011 349,0 
7 Julho 2011 1.500,0 
8 Agosto 2011 3.731,0 
9 Setembro 2011 4.864,0 

10 Outubro 2011 4.003,0 
11 Novembro 2011 4.024,0 
12 Dezembro 2011 721,0 
13 Janeiro 2012 1.116,0 
14 Fevereiro 2012 1.442,0 
15 Março 2012 1.672,0 
16 Abril 2012 1.253,0 
17 Maio 2012 1.841,0 
18 Junho 2012 1.295,0 
19 Julho 2012 1.833,0 
20 Agosto 2012 776,0 
21 Setembro 2012 1.303,0 
22 Outubro 2012 1.303,0 
23 Novembro 2012 1.448,0 
24 Dezembro 2012 1.641,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
    Média Mensal (m³) 1.842,1 

Porto de Ilhéus 
    Média Mensal (m³) 1.857,0 

Porto de Salvador: Área não arrendada 
1 Janeiro 2012 5.485,0 
2 Fevereiro 2012 6.739,0 
3 Março 2012 7.716,0 
4 Abril 2012 6.949,0 
5 Maio 2012 5.582,0 
6 Junho 2012 6.413,0 
7 Julho 2012 5.555,0 
8 Agosto 2012 4.655,0 
9 Setembro 2012 7.266,0 

10 Outubro 2012 5.378,0 
11 Novembro 2012 5.445,0 
12 Dezembro 2012 4.242,0 
    Média Mensal (m³) 5.952,1 

Porto de Salvador: TECON 
1 Janeiro 2012 202,0 
2 Fevereiro 2012 233,0 
3 Março 2012 243,0 
4 Abril 2012 225,0 
5 Maio 2012 210,0 
6 Junho 2012 208,0 
7 Julho 2012 180,0 
8 Agosto 2012 193,0 
9 Setembro 2012 223,0 

10 Outubro 2012 194,0 
11 Novembro 2012 204,0 
12 Dezembro 2012 210,0 
    Média Mensal (m³) 210,4 

Porto de Salvador: INTERMARÍTIMA 
1 Janeiro 2012 198,0 
2 Fevereiro 2012 133,0 
3 Março 2012 96,0 
4 Abril 2012 137,0 
5 Maio 2012 215,0 
6 Junho 2012 204,0 
7 Julho 2012 129,0 
8 Agosto 2012 131,0 
9 Setembro 2012 118,0 

10 Outubro 2012 107,0 
11 Novembro 2012 107,0 
12 Dezembro 2012 143,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
    Média Mensal (m³) 143,2 

Porto de Salvador 
    Média Mensal (m³) 6.095,0 

Porto de Aratu-Candeias: Área não arrendada 
1 Janeiro 2012 10.023,0 
2 Fevereiro 2012 14.054,0 
3 Março 2012 11.407,0 
4 Abril 2012 9.543,0 
5 Maio 2012 9.381,0 
6 Junho 2012 10.816,0 
7 Julho 2012 9.501,0 
8 Agosto 2012 13.286,0 
9 Setembro 2012 15.345,0 

10 Outubro 2012 11.344,0 
11 Novembro 2012 10.821,0 
12 Dezembro 2012 11.411,0 
    Média Mensal (m³) 11.411,0 

Porto de Aratu-Candeias: TEQUIMAR e ULTRACARGO 
1 Março 2012 3.095,0 
2 Abril 2012 2.538,0 
3 Maio 2012 2.534,0 
4 Junho 2012 2.760,0 
5 Julho 2012 1.735,0 
6 Agosto 2012 2.967,0 
7 Setembro 2012 3.120,0 
8 Outubro 2012 2.863,0 
9 Novembro 2012 1.112,0 

10 Dezembro 2012 1.334,0 
11 Janeiro 2013 3.276,0 
12 Fevereiro 2013 1.112,0 
13 Março 2013 1.334,0 
    Média Mensal (m³) 2.290,8 

Porto de Aratu-Candeias: INTERMARÍTIMA 
1 Dezembro 2011 234,0 
2 Janeiro 2012 219,0 
3 Fevereiro 2012 222,0 
4 Março 2012 214,0 
5 Abril 2012 241,0 
6 Maio 2012 204,0 
7 Junho 2012 207,0 
8 Julho 2012 249,0 
9 Agosto 2012 220,0 

10 Setembro 2012 245,0 
11,0 Outubro 2.012,0 283,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
    Média Mensal (m³) 230,7 

Porto de Aratu-Candeias: FAFEN 
2 Fevereiro 2012 1.810,0 
3 Março 2012 1.287,0 
4 Abril 2012 2.102,0 
5 Maio 2012 1.962,0 
6 Junho 2012 1.828,0 
7 Julho 2012 1.810,0 
8 Agosto 2012 1.810,0 
9 Setembro 2012 1.810,0 

10 Outubro 2012 1.810,0 
  Novembro 2012 1.810,0 

11 Dezembro 2012 1.810,0 
12 Janeiro 2013 1.810,0 
    Média Mensal (m³) 1.804,9 

Porto de Aratu-Candeias 
    Média Mensal (m³) 17.667,5 
        

Porto de Vitória 
1 Julho 2011 5.311,3 
2 Agosto 2011 5.293,8 
3 Setembro 2011 7.046,3 
4 Outubro 2011 7.866,7 
5 Novembro 2011 5.488,9 
6 Dezembro 2011 5.698,1 
7 Janeiro 2012 6.999,8 
8 Fevereiro 2012 6.147,1 
9 Março 2012 5.389,2 

10 Abril 2012 8.587,0 
11 Maio 2012 6.901,3 
12 Junho 2012 8.040,0 
    Média Mensal (m³) 6.564,1 
        

Porto do Rio de Janeiro: dados não disponíveis 
        

Porto de Itaguaí 
1 Setembro 2011 19.683,0 
2 Outubro 2011 19.753,2 
3 Novembro 2011 103.470,4 
4 Dezembro 2011 99.463,3 
5 Janeiro 2012 40.569,0 
6 Fevereiro 2012 61.294,1 
7 Março 2012 51.080,0 
8 Abril 2012 59.557,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
9 Maio 2012 62.577,0 

10 Junho 2012 52.020,0 
11 Julho 2012 21.277,5 
12 Agosto 2012 26.830,5 
    Média Mensal (m³) 51.464,6 
        

Porto de Santos: dados não disponíveis 
        

Porto de São Sebastião: dados não disponíveis 
        

Porto de Paranaguá 
1 junho 2011 15.689,0 
2 julho 2011 16.795,0 
3 agosto 2011 23.412,0 
4 setembro 2011 22.747,0 
5 outubro 2011 13.176,0 
6 novembro 2011 12.918,0 
7 dezembro 2011 12.515,0 
8 janeiro 2012 14.195,0 
9 fevereiro 2012 13.746,0 

10 março 2012 12.994,0 
11   2012 16.976,0 
12 maio 2012 4.683,0 
    Média Mensal (m³) 14.987,2 

    Porto de Itajaí: PIER 
1 Novembro 2011 454,0 
2 Dezembro 2011 466,0 
3 Janeiro 2012 470,0 
4 Fevereiro 2012 464,0 
5 Março 2012 445,0 
6 Abril 2012 452,0 
7 Maio 2012 458,0 
8 Junho 2012 459,0 
9 Julho 2012 458,0 

10 Agosto  2012 456,0 
11 Setembro 2012 454,0 
12 Outubro 2012 456,0 
    Média Mensal (m³) 457,7 

Porto de Itajaí: RAC 
1 Novembro 2011 10,0 
2 Dezembro 2011 20,0 
3 Janeiro 2012 14,0 
4 Fevereiro 2012 15,0 



101 
 

  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
5 Março 2012 15,0 
6 Abril 2012 15,0 
7 Maio 2012 14,0 
8 Junho 2012 15,0 
9 Julho 2012 14,0 

10 Agosto  2012 14,0 
11 Setembro 2012 14,0 
12 Outubro 2012 14,0 
    Média Mensal (m³) 14,5 

Porto de Itajaí: RAC 2 
1 Novembro 2011 25,0 
2 Dezembro 2011 23,0 
3 Janeiro 2012 37,0 
4 Fevereiro 2012 29,0 
5 Março 2012 34,0 
6 Abril 2012 19,0 
7 Maio 2012 13,0 
8 Junho 2012 25,0 
9 Julho 2012 10,0 

10 Agosto  2012 10,0 
11 Setembro 2012 10,0 
12 Outubro 2012 10,0 
    Média Mensal (m³) 20,4 

Porto de Itajaí: casa anexa ao RAC 
1 Novembro 2011 10,0 
2 Dezembro 2011 10,0 
3 Janeiro 2012 10,0 
4 Fevereiro 2012 10,0 
5 Março 2012 10,0 
6 Abril 2012 10,0 
7 Maio 2012 10,0 
8 Junho 2012 10,0 
9 Julho 2012 10,0 

10 Agosto  2012 10,0 
11 Setembro 2012 10,0 
12 Outubro 2012 10,0 
    Média Mensal (m³) 10,0 

Porto de Itajaí: Portão 2 
1 Novembro 2011 129,0 
2 Dezembro 2011 124,0 
3 Janeiro 2012 124,0 
4 Fevereiro 2012 126,0 
5 Março 2012 125,0 
6 Abril 2012 127,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
7 Maio 2012 125,0 
8 Junho 2012 125,0 
9 Julho 2012 125,0 

10 Agosto  2012 125,0 
11 Setembro 2012 125,0 
12 Outubro 2012 125,0 
    Média Mensal (m³) 125,4 

Porto de Itajaí: CIA 
2 Dezembro 2011 35,0 
3 Janeiro 2012 31,0 
4 Fevereiro 2012 35,0 
5 Março 2012 33,0 
6 Abril 2012 38,0 
7 Maio 2012 42,0 
8 Junho 2012 39,0 
9 Julho 2012 29,0 

10 Agosto  2012 36,0 
11 Setembro 2012 60,0 
12 Outubro 2012 39,0 
    Média Mensal (m³) 37,9 

Porto de Itajaí: Centro de Treinamento 
1 Novembro 2011 11,0 
2 Dezembro 2011 10,0 
3 Janeiro 2012 10,0 
4 Fevereiro 2012 10,0 
5 Março 2012 10,0 
6 Abril 2012 10,0 
7 Maio 2012 10,0 
8 Junho 2012 10,0 
9 Julho 2012 10,0 

10 Agosto  2012 10,0 
11 Setembro 2012 10,0 
12 Outubro 2012 10,0 

    Média Mensal (m³) 10,1 
Porto de Itajaí: Sede ADM 

1 Outubro 2011 26,0 
2 Novembro 2011 51,0 
3 Dezembro 2011 31,0 
4 Janeiro 2012 45,0 
5 Fevereiro 2012 42,0 
6 Março 2012 41,0 
7 Abril 2012 35,0 
8 Maio 2012 38,0 
9 Junho 2012 44,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
10 Julho 2012 38,0 
11 Agosto  2012 56,0 
12 Setembro 2012 45,0 

    Média Mensal (m³) 41,0 
Porto de Itajaí: Guarda Portão 1 

1 Novembro 2011 150,0 
2 Dezembro 2011 57,0 
3 Janeiro 2012 104,0 
4 Fevereiro 2012 103,0 
5 Março 2012 101,0 
6 Abril 2012 98,0 
7 Maio 2012 102,0 
8 Junho 2012 94,0 
9 Julho 2012 100,0 

10 Agosto  2012 99,0 
11 Setembro 2012 99,0 
12 Outubro 2012 98,0 

    Média Mensal (m³) 100,4 
Porto de Itajaí: Galpão 

1 Dezembro 2011 10,0 
2 Janeiro 2012 10,0 
3 Fevereiro 2012 10,0 
4 Março 2012 10,0 
5 Abril 2012 10,0 
6 Maio 2012 10,0 
7 Junho 2012 10,0 
8 Julho 2012 10,0 
9 Agosto  2012 10,0 

10 Setembro 2012 10,0 
11 Outubro 2012 10,0 
12 Novembro 2012 10,0 

    Média Mensal (m³) 10,0 
Porto de Itajaí: Sede Atalaia 

1 Outubro 2011 55,0 
2 Novembro 2011 55,0 
3 Dezembro 2011 55,0 
4 Janeiro 2012 55,0 
5 Fevereiro 2012 55,0 
6 Março 2012 55,0 
7 Abril 2012 55,0 
8 Maio 2012 55,0 
9 Junho 2012 10,0 

10 Julho 2012 47,0 
11 Agosto  2012 26,0 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
12 Setembro 2012 41,0 

    Média Mensal (m³) 47,0 
Porto de Itajaí: Prefeitura 

1 Junho 2011 55,0 
2 Julho 2011 387,0 
3 Agosto  2011 110,0 
4 Setembro 2011 120,0 
5 Outubro 2011 10,0 
6 Novembro 2011 123,0 
7 Dezembro 2011 134,0 
8 Janeiro 2012 147,0 
9 Fevereiro 2012 107,0 

10 Março 2012 106,0 
11 Abril 2012 10,0 
12 Maio 2012 34,0 

    Média Mensal (m³) 111,9 
Porto de Itajaí: Casa Cabeçudas 

1 Junho 2011 10,0 
2 Julho 2011 10,0 
3 Agosto  2011 10,0 
4 Setembro 2011 10,0 
5 Outubro 2011 10,0 
6 Novembro 2011 10,0 
7 Dezembro 2011 21,0 
8 Janeiro 2012 32,0 
9 Fevereiro 2012 10,0 

10 Março 2012 24,0 
11 Abril 2012 10,0 
12 Maio 2012 10,0 

    Média Mensal (m³) 13,9 
Porto de Itajaí: APM Terminais 

1 Janeiro 2011 421,0 
2 Fevereiro 2011 613,0 
3 Março 2011 482,0 
4 Abril 2011 732,0 
5 Maio 2011 655,0 
6 Junho 2011 735,0 
7 Julho 2011 713,0 
8 Agosto 2012 766,0 
9 Setembro 2012 736,0 

    Média Mensal (m³) 650,3 
Porto de Itajaí 

    Média Mensal (m³) 1.650,6 
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  Mês  Ano Consumo mensal (m³) 
Porto de Imbituba 

1 Dezembro 2011 3.037,0 
2 Janeiro 2012 3.278,0 
3 Fevereiro 2012 2.227,0 
4 Março 2012 3.351,0 
5 Abril 2012 3.083,0 
6 Maio 2012 2.305,0 
7 Junho 2012 2.825,0 
8 Julho 2012 2.494,0 
9 Agosto 2012 3.649,0 

10 Setembro 2012 3.175,0 
11 Outubro 2012 3.331,0 
12 Novembro 2012 2.562,0 

    Média Mensal (m³) 2.943,1 

    Porto de São Francisco do Sul 
1 Agosto 2011 1.970,0 
2 Setembro 2011 2.063,0 
3 Outubro 2011 1.568,0 
4 Novembro 2011 1.521,0 
5 Dezembro 2011 1.731,0 
6 Janeiro 2012 1.700,0 
7 Fevereiro 2012 1.580,0 
8 Março 2012 1.359,0 
9 Junho 2012 1.440,0 

    Média Mensal (m³) 1.659,1 

    Porto de Rio Grande 
1 Janeiro 2011 10.606,8 
2 Fevereiro 2011 7.698,8 
3 Março 2011 11.828,8 
4 Abril 2011 15.092,1 
5 Maio 2011 15.169,9 
6 Junho 2011 13.523,1 
7 Julho 2011 12.925,5 
8 Agosto 2011 14.142,4 
9 Setembro 2011 15.500,0 

10 Outubro 2011 15.424,9 
11 Novembro 2011 10.755,7 
12 Dezembro 2011 11.442,6 

    Média Mensal (m³) 12.842,5 
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