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RESUMO
Portos se transformaram em importantes elos na cadeia de transportes de
mercadorias do sistema comercial internacional. Em particular, com o
desenvolvimento econômico e o processo de globalização. Os desafios na gestão
ambiental são grandes em todos os portos do Brasil e do mundo. As relações
observadas entre as atividades portuárias e as questões ambientais são complexas,
já que envolvem um amplo conjunto de estruturas econômicas, sociais e ambientais.
A crescente preocupação com o controle da atividade portuária e a busca pela
regularização ambiental forçam para que as autoridades portuárias de cada porto,
segundo as suas peculiaridades, estabeleçam uma normatização dos procedimentos
de controle das operação portuária de forma a evitar impactos ao meio ambiente e
população adjacente. O presente estudo levanta os métodos mais adequados e
eficientes para implementação de Sistemas de Gestão Ambiental em Portos
Organizados. A partir de dados disponíveis na literatura, são apresentadas as
principais informações sobre o status em que se encontra a gestão ambiental dos
Portos Organizados nacionais e internacionais, analisando as principais ferramentas,
metodologias e oportunidades disponíveis para que as Autoridades Portuárias
iniciem o processo de Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental nos Portos
Organizados, a partir de sua regularização ambiental. Levando isso em
consideração, o estudo de caso desta dissertação apresenta um modelo e discute o
Sistema de Gestão Ambiental proposto para o Porto Organizado de São Sebastião.
Objetivo deste trabalho é contribuir para a mudança, no Brasil, de um cenário no
qual as Autoridades Portuárias ainda encontram muitas dificuldades para atingir a
conformidade legal e implementar seus Sistemas de Gestão Ambiental. Com isso,
conclui-se que a regularização ambiental acompanhada com o desenvolvimento e
implantação de um SGA nos Portos Organizados, possibilitam um maior controle
ambiental da Autoridade Portuária e uma maior e mais eficaz inserção das empresas
no mercado internacional, exigente quanto à preocupação com o meio-ambiente.

Palavras-Chave: Portos Organizados. Operações portuárias. Aspectos e impactos
ambientais. Regularização ambiental. Gestão ambiental. Sistema de Gestão
Ambiental.

ABSTRACT
Guidelines and tools applied for ports environmental management

Ports have become a most important link in the transport of goods and the
international trading system. In particular with the economic development and the
globalization process. There are many difficult challenges to achieve ports
environmental management world wid. The relationships between port activities and
environmental issues are complex, as they develop a whole range of economic,
social and environmental structures. Growing concern over control of the port activity
and the pursuit of environmental regulation requires that ports, according to their
peculiarities, establish a port operations procedures standardization to avoid impacts
to the environment and surrounding population. Several studies indicate that the
implementation of environmental management systems in ports cam contributes
significantly to achieve this goal efficiently and effectively. Port Authorities in Brazil
are facing many difficulties to achieve legal compliance and implement their
environmental management systems. To contribute with information and expertise to
change in this scenario, the present study made an effort to find out methods that
were at the same time appropriate, efficient and less costly to implement
environmental management systems in public ports. This study also aims to sum up
valuable environmental protection experiences from both available literature that are
presented focusing on the “status” which is the environmental management of
national and international Public Ports and details of the main tools, methodologies
and opportunities available to the Port Authorities begin the process of
implementation Environmental Management Systems. The case of this dissertation
presents a model of Integrated Management System proposed for the Port of São
Sebastião. This paper aims to contribute to the change a scenario in Brazil, which the
Port Authorities are still facing many difficulties to achieve legal compliance and
implement its Environmental Management Systems. The conclusion is that a
environmental regulation accompanied with the development and implementation of
an EMS in ports, enable greater environmental control of the Port Authority and a
greater and more effective integration of the companies in the international market,
demanding regarding concerns about the environment.

Key Words: Ports; Environmental aspects and impacts; Environmental compliancy;
Environmental management; Environmental management system.
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1 INTRODUÇÃO
Portos se transformaram em importantes elos na cadeia de transportes de
mercadorias

do

sistema

comercial

internacional,

especialmente

com

o

desenvolvimento econômico e o processo de globalização. As atividades
desenvolvidas nos portos, sejam eles públicos ou privados, foram se transformando,
deixaram de exercer aquelas básicas funções iniciais de transferência de cargas e
centro de distribuições e passaram a executar funções mais complexas que incluem
a interação porto-indústria, sendo este último tipo de porto integrador de modernos
serviços de logística multimodal e transporte de passageiros.
Ao longo do processo acelerado de integração econômica global, muitos países
tornaram-se dependentes do transporte marítimo para garantir seu crescimento
econômico, o que aumentou ainda mais a importância desse segmento para a
promoção do desenvolvimento regional e para a economia mundial como um todo
(GAO, 2008).
A evolução humana foi acompanhada pelo desenvolvimento dos sistemas de
transporte adaptados às necessidades históricas. Atualmente, mais de 90% do
comércio internacional (em volume) se faz pelo modal marítimo (BRASIL, 2010),
sendo que, somente no Brasil, passam pelos portos aproximadamente 95% do total
das cargas movimentadas oriundas do comércio internacional ou destinadas a ele.
No final do século XIX, uma preocupação de ordem urbanística começou a
existir, sobretudo pela falta de entrosamento entre o uso do solo urbano e a malha
viária dos municípios onde os portos estão inseridos. Fato acentuado a partir da
metade do século XX com o crescimento vertiginoso dos fluxos de cargas
movimentadas. Nos últimos 40 anos, aumentaram os questionamentos sobre os
impactos socioambientais decorrentes da atividade portuária (BUSTAMANTE, 1999),
principalmente sobre os projetos de expansão da infraestrutura portuária.
As relações observadas entre as atividades portuárias e as questões ambientais
são complexas, já que também envolvem variáveis econômicas e sociais. Essas
vertentes são geralmente descompassadas e difíceis de compatibilizar, uma vez que
as atividades portuárias se transformaram na base do sistema econômico e no
centro de escoamento das produções, localizadas inevitavelmente em regiões
ambientalmente sensíveis, onde ocorrem diversos tipos de atividades que se
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utilizam das características e dos serviços naturais destes ambientes para serem
desenvolvidas.
Para Porto (2007, s. p.), “a atividade portuária é instrumento tanto polarizador
de atividades urbanas, como atende a um fluxo de mercadorias de origem e destino
no interior do país, além de ter em sua área de influência direta os ambientes
marinho e litorâneo”. No entanto, a população que circula perto de um porto,
normalmente, não conhece ou não está familiarizada com as atividades executadas
em seu interior ou com sua relação de dependência para com esses "elos
logísticos", além de não distinguir os diferentes atores da comunidade portuária,
incluindo a Autoridade Portuária, os terminais portuários arrendados, os terminais
privativos,

os

operadores

portuários,

os

Trabalhadores

Portuários

Avulsos e os demais órgãos, autoridades e empresas atuantes nos Portos.
Os Portos podem ser de grande importância ao desenvolvimento da sociedade
moderna. Para isso, as autoridades e os administradores portuários devem contribuir
para a promoção do desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, garantir a
segurança e a eficiência em suas operações, e se comprometer com a manutenção
da qualidade ambiental e social das regiões onde estão inseridos, atendendo às
premissas essenciais para garantir o desenvolvimento sustentável.
As operações de rotina realizadas nas diversas instalações portuárias, incluindo
os terminais marítimos, apresentam reconhecidamente grande potencial de geração
de impactos socioambientais de diversas naturezas, causados principalmente pelas
emissões (gases, efluentes, ruídos, etc.) ou pelos eventuais acidentes, por exemplo,
os vazamentos ocorridos durante o carregamento e o descarregamento de cargas
podem ser carregados pelo sistema de drenagens de águas pluviais até os corpos
aquosos adjacentes, ocasionando severos efeitos para a qualidade da água e
sedimentos.
Além dos aspectos relacionados às operações portuárias, também merecem
especial

atenção

aqueles

advindos

das

obras

de

instalação

de

novos

empreendimentos, manutenção e ampliação das infraestruturas terrestre e
aquaviária.
Mesmo quando os portos ou os terminais portuários estão localizados em
regiões próximas ou adjacentes, os aspectos ambientais relacionados a suas
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operações portuárias podem ser muito diferentes devido a diversos fatores, como o
método construtivo do terminal, a carga movimentada, os equipamentos e os
procedimentos utilizados, a geografia, a hidrologia, as locações urbanas e industriais
do entorno, e outros diversos fatores.
Entretanto, existem atividades comuns a praticamente todos os portos e
terminais, consideradas inerentes a tais tipos de empreendimentos, como
manutenção de veículos e equipamentos; carregamento, descarregamento,
transporte e armazenamento de cargas unitizadas ou a granel; dragagens, entre
outras (AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES, 1998).
Sendo assim, os impactos ambientais dos empreendimentos portuários são
decorrentes de duas principais fontes ou momentos (BRASIL, 2010):


implantação, ampliação e manutenção da infraestrutura portuária, incluindo
aprofundamento e manutenção da profundidade das áreas navegáveis;



operação do empreendimento, ou seja, operações portuárias para o referido
trânsito de cargas ou passageiros, incluindo as operações de apoio portuário
(retirada de resíduos e abastecimento de embarcações) e movimentação de
embarcações de médio e grande porte.

Para ambos os casos, os principais fatores causadores de impactos diretos são
(BRASIL, 2010; AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES, 1998):


interferências devido às obras de implantação, manutenção e ampliação de
Infraestrutura marítima e terrestre;



dragagens e disposição de material dragado;



manutenção e operação de máquinas e equipamentos portuários, veículos e
embarcações (rebocadores e demais embarcações de apoio portuário);



carregamento, descarregamento e armazenamento de cargas;



manuseio de cargas perigosas;



serviços correlatos, como apoio portuário e marítimo (por exemplo,
abastecimento de embarcações);



despejo de água de lastro e transporte de organismos incrustantes no casco
das embarcações;
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lançamento de efluentes e águas pluviais despejadas pelo sistema de
drenagens.

Dentre os principais impactos socioambientais diretos decorrentes dos fatores
supracitados, podem-se relacionar os seguintes:
I. Impactos ambientais diretos da implantação/manutenção/ampliação
da infraestrutura portuária


alterações da linha de costa e dinâmica costeira, com indução de processos
erosivos e de assoreamento e modificações na linha de costa.



alteração de áreas naturais costeiras (habitat e ecossistemas).



supressão de vegetação.



alteração morfológica dos corpos d’água devido a dragagens e aterros
(incluindo impactos nas caixas de empréstimo).



alteração da qualidade da água, do solo, do subsolo e do ar.



comprometimento do uso dos recursos ambientais necessários para o
desenvolvimento de outras atividades socioeconômicas (pesca, turismo e
transporte local).



alteração da paisagem.

II. Impactos ambientais diretos decorrentes das operações portuárias


aumento potencial de ocorrência de acidentes ambientais (derrames,
incêndios, perdas de cargas).



geração de resíduos sólidos e efluentes provenientes de embarcações;
instalações portuárias, administrativas e operacionais; águas pluviais
contaminadas; e descarte de cargas.



contaminações crônicas e agudas das águas, do solo e das águas
subterrâneas por meio do lançamento de efluentes líquidos pela drenagem de
pátios, armazéns, locais de armazenamento de resíduos sólidos, conveses e
lavagem de embarcações; das perdas de óleo durante abastecimento; da
emissão de gases e partículas sólidas; e da aplicação de tintas antiincrustantes e outros produtos tóxicos.



atração de fauna “sinantrópica” (vetores de doenças, como roedores,
pombos, insetos, etc.).
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Distúrbios na fauna e na flora pela geração de ruídos, vibrações e emissões
que incidem sobre o meio urbano e os ecossistemas adjacentes.



Introdução de organismos nocivos ou patogênicos por meio das águas de
lastro e das incrustações, do transporte de cargas ou dos passageiros
contaminados.



Contaminação atmosférica causada pelo lançamento de efluentes gasosos
(incluindo odores).

A severidade com que esses fatores podem impactar o meio ambiente depende
de algumas particularidades do local onde o porto está inserido, da maneira como
suas atividades são gerenciadas e das características da fonte potencialmente
causadora de impactos, tais como:


proximidade de recursos naturais sensíveis e existência de barreiras entre as
atividades portuárias e estes recursos;



duração das atividades potencialmente causadoras de impactos;



existência de controle, prevenção e mitigação de impactos associados;



oportunidades de recuperar o meio ambiente.

A atração de contingente populacional em busca de oportunidades de emprego,
a consequente indução à ocupação de áreas retroportuárias e de áreas adjacentes
aos eixos de transporte de acesso ao Porto, bem como o adensamento dos núcleos
urbanos existentes apresentam como desdobramento uma gama de impactos aos
ecossistemas costeiros. Tais impactos, vistos como indiretos da atividade portuária,
embora

representem

demandas

ícones

relacionadas

à

superutilização

da

infraestrutura pública e do planejamento territorial ( por exemplo, as demandas
geradas pelo aumento populacional nas áreas de educação, saúde, saneamento,
planejamento, habitação, transportes, segurança, etc.), devem ser considerados
abrangidos nas avaliações de impactos destes empreendimentos, tendo em vista,
sobretudo, a adoção de medidas preventivas a serem implantadas por meio de
instrumentos de planejamento, articulação interinstitucional e gestão ambiental.
Os portos também devem estar preparados para atender às ocorrências que
possam causar impactos negativos, além de ter instalações e equipamentos para
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uma operação portuária segura, condizente com os riscos e os perigos aos quais
seus trabalhadores estão expostos e com os aspectos ambientais inerentes a tal
atividade. Uma vez que a ocorrência de impactos, diretos ou indiretos, gera conflitos
diversos, caracterizados por interesses concorrentes, envolvendo principalmente os
setores ligados às atividades portuárias, como pesca, turismo, lazer e preservação
ambiental.
A maneira como a administração portuária executa seu planejamento inicial e
realiza a gestão dos processos de controle de suas atividades pode fazer grande
diferença na redução dos conflitos socioambientais. Por essa razão, a gestão
ambiental deve ser internalizada em todas as etapas do planejamento e da
administração de um porto. Para garantir o controle das atividades desenvolvidas
nos portos, as Autoridades Portuárias, de acordo com as peculiaridades de cada
porto, devem estabelecer normas e procedimentos para que as operações
portuárias possam ser conduzidas de forma segura para os trabalhadores e para a
população adjacente, e evitar impactos ao meio ambiente. Segundo Porto e Teixeira
(2002), uma das principais ações para internalizar a questão ambiental nos portos é
o desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental, visando à implementação de
um Sistema de Gestão.
A gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos bem
definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar os
impactos produzidos por um empreendimento no meio ambiente (VALLE, 2002). Em
linhas gerais, a gestão ambiental empresarial é uma estratégia que, em processo de
aperfeiçoamento contínuo, identifica oportunidades de melhoria ao harmonizar a
empresa e o meio ambiente (TAVARES, 2001).
A gestão ambiental portuária pode ser resumida em um conjunto de planos,
programas que se desdobram em práticas administrativas e controle operacional
voltados à proteção do ambiente e à saúde e à segurança dos trabalhadores, dos
usuários e da comunidade adjacente. Por sua abrangência e importância, pode ser
um diferencial competitivo em vários setores da economia (PORTO E TEIXEIRA,
2002).
O processo de "modernização portuária" levou em seu bojo investimentos
significativos, principalmente realizados pelo setor privado, direcionados para
construção de novas instalações portuárias, ampliações, aquisição de equipamentos
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e melhoria da infraestrutura já existente (KITZMANN; ASMUS, 2006). Entretanto,
esse processo pouco contribuiu para a captação de recursos para alavancar o
desenvolvimento da gestão ambiental no setor.
A busca da inserção da vertente socioambiental na gestão dos portos pode ser
observada na redação da Lei Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
conhecida como "Lei dos Portos", que expôs, em seu texto, os reflexos de uma
consciência ambiental, contendo dispositivos que obrigam o atendimento às normas
sobre a proteção do meio ambiente, de forma proativa e preventiva, como observado
a seguir:
Art. 4º Fica assegurado ao interessado o direito de construir,
reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária,
dependendo:
I – de contrato de arrendamento, celebrado com a União, no caso de
exploração direta, ou com sua concessionária, sempre através de
licitação, quando localizada dentro dos limites da área do porto
organizado;
II – de autorização do Ministério competente, quando se tratar de
terminal de uso privativo, desde que fora da área do porto
organizado, ou quando o interessado for titular do domínio útil do
terreno, mesmo que situado dentro da área do porto organizado.
§ 1º A celebração do contrato e a autorização a que se referem os
incisos I e II deste artigo devem ser precedidas de consulta à
autoridade aduaneira ao poder público municipal e de aprovação do
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA. (BRASIL,
1993).

Desses dispositivos da Lei nº 8.630/93, pode-se constatar que tal regulamento
atua de forma preventiva em relação ao meio ambiente por meio da exigência de
aprovação do RIMA, buscando uma forma de mitigar ou compensar os possíveis
impactos causados pela implantação das atividades portuárias, forçando, desta
forma, os empreendedores a buscarem uma melhor qualificação das estruturas
portuárias. Todavia, esse rito tem o foco na execução de novas obras e não na
gestão dos portos já existentes.
Outro fator importante para orientar o escopo da gestão ambiental nos portos foi
a definição apresentada pela Lei nº 8.630/93 referente à área jurisdicional
denominada "área do porto organizado" que compreende as instalações portuárias
como ancoradouros, docas, cais, pontes e píeres de atracação e acostagem,
terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, bem como a
infraestrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto, tais como guias-correntes,
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quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam
ser mantidas pela Administração do Porto. Desta maneira, fica claro que o escopo
da gestão ambiental a ser implementada pelas Autoridades Portuárias deve ser
muito mais abrangente se comparado com aquele aplicado exclusivamente para a
operação dos terminais portuários.
Nesse caminho, o artigo 30 da Lei nº 8.630/93 estabeleceu a formação do
Conselho de Autoridade Portuária, conselho esse que será instituído regionalmente,
ou seja, em cada Porto Organizado brasileiro, com funções deliberativas sobre as
atividades portuárias, tendo como atribuições, em relação ao Meio Ambiente, o
exposto a seguir:
Art. 30. Será instituído, em cada porto organizado ou no âmbito de
cada concessão, um Conselho de Autoridade Portuária.
§ 1º Compete ao Conselho de Autoridade Portuária: [...]
XII – assegurar o cumprimento das normas de proteção ao meio
ambiente (BRASIL, 1993, s. p.).

Desse modo, a legislação assegura a aplicação das normas ambientais dentro
do porto organizado, possibilitando, assim, a internalização da gestão ambiental na
atividade portuária, o que visa à manutenção das condições do meio ambiente local.
Vale ainda ressaltar que, dentre as competências atribuídas à Autoridade
Portuária do porto, ficou incumbida a salvaguarda ambiental, como prescreve o art.
33, da Lei n 8.630/93 (BRASIL, 1993, s. p.):
Art. 33. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União
ou pela entidade concessionária do porto organizado.
§ 1º Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área
do porto: [...]
VII – fiscalizar as operações portuárias, zelando para que os serviços
se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao
meio ambiente;

Assim, se ao Conselho de Autoridade Portuária cabe assegurar o cumprimento
das normas ambientais, à Autoridade Portuária fica atribuída a fiscalização do
cumprimento das normas, para que a atividade portuária e seus serviços sejam
realizados com regularidade, eficiência, segurança e manutenção da qualidade
ambiental da Área do Porto Organizado.
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A gestão ambiental portuária, apesar de recente, tem evoluído em todo o mundo
de forma significativa para atender às exigências da legislação e do mercado, que,
por sua vez, se renovam conforme os anseios da sociedade e dos consumidores e a
disponibilidade de novas tecnologias e fontes de energia mais limpas e seguras ao
meio ambiente (BRASIL, 2009).
Entretanto, as demandas ambientais sobre o sistema portuário são imensas, por
conta de passivos herdados (ambientais, culturais e estruturais) e de ativos
continuamente criados. Ambos os casos geram inconformidades legais e
operacionais que devem ser enfrentadas para que as conformidades possam ser
alcançadas, garantindo o pleno funcionamento dos portos sem prejuízos
econômicos e socioambientais.
Na maioria dos casos, a falta de investimentos, organização e eficiência da
gestão ambiental exercida pelas Autoridades Portuárias acaba sendo conduzida
pela via judicial, geralmente proveniente de demandas do Ministério Público por
meio de inquéritos civis, ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta.
A mudança do modelo institucional dos portos, pós-lei de “modernização”,
introduziu a figura dos operadores portuários privados, que são empresas préqualificadas pela Autoridade Portuária para a realização das operações portuárias, e
os arrendatários que firmam contratos de arrendamento com a Autoridade Portuária
para a exploração de áreas ou terminais inseridos no Porto Organizado. Esta
mudança acarretou no aumento do número de atores e na "divisão" das
responsabilidades sobre a matéria ambiental, o que causou um acréscimo no
desafio para a organização da gestão ambiental nos portos e para o controle dos
aspectos relacionados a suas operações.
Como consequência, a dimensão ambiental ainda pode ser considerada um
gargalo para o desenvolvimento do setor portuário, pois a continuidade do
funcionamento dos portos atualmente existentes bem como as obras de ampliação e
melhoria da infraestrutura tanto almejadas dependem de autorizações expressas
dos órgãos intervenientes. Neste ponto, vale destacar que os principais portos
nacionais estão conduzindo diversos processos de licenciamento para suas
ampliações; entretanto, ainda permanecem sem Licença Ambiental de Operação
para realizar as operações portuárias desenvolvidas na área do Porto Organizado,
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incluindo as dragagens e as demais obras de manutenção da infraestrutura
conduzidas pela Autoridade Portuária.
A mudança dessa realidade é cada vez mais necessária em razão da crescente
expansão deflagrada pelas reformas portuárias, levando ao aumento do potencial de
geração de impacto decorrente destes empreendimentos sobre os ambientes
costeiros e marinhos. Isso ocorre tanto pela expansão do setor e pela consequente
construção de novos sítios portuários quanto pela intensificação das atividades em
áreas ambientalmente irregulares situadas nos portos já existentes.
Assim, a regulamentação ambiental, considerada um fator que afeta a
competitividade das empresas e dos países (visão tradicional), também pode ser um
aspecto que a impulsiona (abordagem revisionista). De acordo com a visão
tradicional, que ainda prevalece em muitos setores, as medidas de controle
ambiental são barreiras ao desenvolvimento, pois demandam custos elevados de
adaptações que se refletem nos preços dos produtos e dos serviços, reduzindo a
competitividade das empresas. Já a abordagem revisionista, também denominada
“hipótese de Porter”, considera que a imposição de padrões ambientais estimula a
busca de inovações tecnológicas para melhor utilização (e reutilização) dos insumos
(matérias-primas, energia e trabalho). Isso reduziria os custos e compensaria os
investimentos na adequação ambiental, melhorando a competitividade das
empresas, em um círculo virtuoso de “melhoria contínua” que, segundo Hart (2006),
deve ser sucedido pela “destruição criativa”, conceito que indica o padrão dinâmico
pelo qual empresas inovadoras desbancam as já estabelecidas (SCHUMPETER,
1934, apud HART, 2006). Nesse sentido, estudos realizados em diferentes regiões
do mundo (AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES, 2006; ESPO, 1994)
indicam que a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental nos portos contribui
significativamente para atingir esse objetivo com eficiência e eficácia.
Há pouco tempo, as questões ambientais eram enfrentadas, no campo da
regulação, pela definição de padrões e limites de emissões. Entretanto, os portos
devem promover iniciativas ambientais bem como divulgar e aprimorar seu
desempenho ambiental, seus objetivos e suas metas. Para tanto, existem muitas
ferramentas atualmente disponíveis para contribuir com a gestão ambiental nos
portos, sendo que as diversas ferramentas podem ser implementadas de forma
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integrada, mais eficiente e completa por meio da estruturação de um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA).
O Sistema de Gestão Ambiental é a parte de um sistema de gestão de uma
organização que inclui todos os seus regulamentos, sua estrutura de planejamento e
suas práticas destinados a desenvolver e a implementar a política ambiental, além
de gerenciar seus aspectos ambientais (EMAS, 2009; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS; 2004). O objetivo principal de um SGA é garantir a

conformidade legal e a promoção da melhoria contínua do desempenho ambiental
relacionado a todas as atividades e os processos desenvolvidos por uma
organização.
O critério de ganho ambiental pode ser aplicado a qualquer parâmetro ou
aspecto do empreendimento, por exemplo, redução do consumo de energia e
minimização da geração de resíduos perigosos e efluentes. A organização tem a
liberdade de decidir seus próprios parâmetros para buscar melhoria contínua,
sempre respeitando minimamente os limites estabelecidos em regramento próprio.
Outras ferramentas de gestão podem ser aplicadas de forma isolada ou
conjunta, como é o caso da realização de auditorias (internas e externas) e do
estabelecimento de procedimentos ambientais, treinamentos e sistema de registros.
Essas ferramentas podem ser consideradas elementos de um sistema de gestão.
Dentre os modelos de SGA internacionalmente reconhecidos, destacam-se
aqueles estabelecidos pelas normas :


ISO 14.001: Sistemas da Gestão Ambiental – requisitos com orientações para
uso (ABNT NBR ISO 14.001/2004);



European eco-management and audit scheme - EMAS (Resolução do
Parlamento Europeu EC no 1221/2009).
Essas normas especificam os requisitos mínimos para que um Sistema de

Gestão Ambiental capacite a organização ao desenvolvimento e a implementação
política, bem como defina objetivos que levem em consideração requisitos legais e
informações sobre os aspectos ambientais significativos.
No Brasil, as normas da série ISO 14.000 foram editadas pela ABNT com o
prefixo

NBR

ISO,

sendo

que

a

numeração

corresponde

às

normas
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originais.Aplicável a qualquer tipo de organização, as normas ISO 14.000 atendem
não só às exigências de universalização da linguagem ambiental, umas das
necessidades da globalização dos mercados, como também à aplicação imediata da
linguagem dos setores específicos, como o do armazenamento e da movimentação
de carga nos portos (TAVARES, 2001).
O sistema de gestão pode contribuir para que a administração portuária
melhore sua eficiência, reduza custos para gestão de seus ativos e suas operações,
bem como minimize seus impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde
humana.
Segundo Porto (2007), tratando-se de gestão ambiental em Porto Organizado
faz-se necessário que cada porto seja dotado de um Sistema de Gestão Ambiental,
visando atender aos requisitos da prevenção e da minimização de impactos
ambientais, e do controle das fontes de poluição ou agressão aos sítios portuários,
presentes nas etapas de planejamento, projeto e construção da infraestrutura
(ampliações e novos terminais), bem como em sua operação.
Embora cada SGA seja customizado para a cultura das organizações e suas
atividades prioritárias, a base conceitual da maioria dos sistemas segue a estrutura
do PDCA (Plan-Do-Check-Act). Essa estrutura conhecida como ciclo PDCA, ciclo
Shewhart ou ciclo de Deming, trata-se de um processo contínuo interativo que
possibilita a uma organização estabelecer, implementar e manter sua política
ambiental com base na liderança e no comprometimento da alta administração em
relação ao Sistema de Gestão Ambiental. Após a organização ter avaliado sua
posição atual em relação ao meio ambiente, os passos desse processo contínuo
são: planejar; executar; monitorar, verificar e rever os planos, os programas e os
procedimentos ambientais para promover continuadamente a gestão do dia a dia; e
agir em busca da melhoria (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2005).
Muitos portos já dispõem de componentes de um SGA implementados, como,
por exemplo, procedimentos, manuais de boas práticas, planos e programas de
conformidade legal. Entretanto, não possuem um instrumento sólido que garanta a
melhoria contínua da gestão ambiental de todas as suas atividades, calçada em uma
política institucional (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
2008).
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Embora as normas tenham sido desenvolvidas para se adequarem à realidade
de qualquer tipo de organização, independentemente de seu porte ou das atividades
desenvolvidas, é possível a uma organização adaptar seu(s) sistema(s) de gestão
existente(s) de maneira a estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental que esteja
em conformidade com os requisitos dessa norma. Deve-se notar, contudo, que a
aplicação de vários elementos do sistema da gestão pode diferir, dependendo dos
objetivos pretendidos e das partes interessadas envolvidas.
Essas normas não incluem requisitos específicos de outros sistemas da
gestão, tais como aqueles para qualidade (ISO 9.001/2000), segurança e saúde
ocupacional (OHSAS 18.001/1999), segurança (ISPS Code), responsabilidade social
(ISO

26.000),

segurança

da

cadeia

logística

(ISO

28.000),

finanças

ou

gerenciamento de risco, muito embora seus elementos possam ser alinhados ou
integrados com os de outros sistemas da gestão adotados pela organização
(Sistema de Gestão Integrada – SGI).
Entretanto, a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental ainda é
considerada como algo dispendioso e até utópico para alguns administradores
portuários. Esse fato, somado a uma postura pouco proativa das Autoridades
Portuárias nacionais, baliza uma gestão que visa apenas a busca do cumprimento
da legislação aplicável.
É importante ressaltar que para os Portos Organizados, devido a suas
características institucionais, suas regulamentações, seu número de atores
envolvidos e à vasta gama de atividades que podem ser desenvolvidas em sua área
de abrangência, torna-se necessária a realização de uma abordagem diferenciada
para a definição de seu escopo e para a efetiva implementação do SGA em sua
estrutura, conforme será abordado nesta dissertação.
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Como objetivo geral deste trabalho estão a identificação e a análise de
instrumentos e ferramentas desenvolvidos para a implementação de Sistemas de
Gestão Ambiental em Portos Organizados, com o intuito de apresentar soluções que
possam contribuir para a melhora da gestão ambiental nos portos nacionais.
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Há também objetivos específicos, os quais serão expostos a seguir:
1.1.2 Objetivos Específicos


apresentar, com base nos dados levantados pela ANTAQ, pela ESPO e
pela AAPA, o panorama do setor portuário nacional e internacional e
identificar as principais dificuldades encontradas

pelas Autoridades

Portuárias para lidar com essa questão;


levantar as normas e os regulamentos que balizam o processo formal de
regularização quanto à conformidade ambiental e avaliar o status dos portos
nacionais neste aspecto;



avaliar as diferenças, as vantagens e as desvantagens dos instrumentos e
das ferramentas identificados;



estabelecer diretrizes conceituais que possam ser utilizadas pelas
Autoridades Portuárias na condução dos processos de regularização
ambiental e implementação do Sistema de Gestão Ambiental para
administração de Portos Organizados; e



apresentar as diretrizes utilizadas para orientar a condução das principais
etapas do processo de implementação do Sistema de Gestão Integrada no
Porto Organizado de São Sebastião.

1.2 Método e Procedimentos Metodológicos
Para o presente trabalho foi utilizado o método dedutivo, considerando que o
conhecimento sobre uma adequada gestão ambiental em um dado porto pode servir
de referência a outros. Parte-se do princípio de que a implantação de Sistemas de
Gestão Ambiental é fundamental para garantir o controle e a melhoria contínua da
gestão de meio ambiente nos Portos Organizados. Portanto, todo o trabalho é
embasado na busca dos melhores instrumentos, práticas e ferramentas disponíveis
para a implementação desse sistema em qualquer empreendimento, atendendo às
especificidades inerentes a gestão de Portos Organizados.
Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, inicialmente foi efetuada
extensa

pesquisa

bibliográfica,

incluindo

trabalhos

científicos,

publicações
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institucionais, dissertações de mestrado, teses de doutorado, legislação e normas
aplicáveis.
Posteriormente, foram efetuados contatos com representantes do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da
Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (ANTAQ), da European Sea Ports
Organization (ESPO), da EcoPorts Foundation (EPF), da American Association of
Port Authorities (AAPA) e de diversas Autoridades Portuárias Nacionais, buscando
identificar os melhores conceitos, técnicas e tecnologias para a gestão ambiental
portuária. Ao mesmo tempo, foram identificados os Portos Organizados Nacionais
que já se encontram regularizados e as possíveis soluções para a implantação dos
planos e dos programas condicionados às Licenças de Operação. Foram também
pesquisadas as oportunidades atualmente existentes para a melhoria da gestão
ambiental portuária nacional.
O objetivo desta outra etapa foi aprofundar o conhecimento das informações
encontradas na pesquisa bibliográfica, buscando indicação de novas referências, de
literatura técnica e específica para esclarecer pontos particulares sobre a visão dos
representantes destas instituições a respeito das melhores práticas existentes para o
atendimento de regulamentos e normas ambientais, bem como realizar consultas em
busca de orientações para a condução dos processos administrativos que não
haviam sido suficientemente descritos na literatura.
Para a complementação dos dados e da busca de soluções tecnológicas para o
atendimento das normas ambientais, foi aproveitado o conhecimento adquirido em
trabalho de campo, consolidado por meio de diversas visitas técnicas realizadas em
portos nacionais, participações em congressos, seminários e grupos de trabalho
relacionados ao tema, dentre os quais o autor esteve diretamente envolvido.
Entretanto, os levantamentos de campo não foram realizados de forma sistemática,
pois não tinham como propósito específico a obtenção de dados para a presente
dissertação, mas sim faziam parte das atribuições do autor enquanto representante
oficial da Companhia Docas de São Sebastião em projetos interinstitucionais. Nesse
sentido, o Porto Organizado de São Sebastião é analisado como estudo de caso, de
modo a verificar o emprego de ferramentas de gestão ambiental propugnadas no
contexto nacional e internacional.
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A avaliação do processo de regularização e a implementação do Sistema de
Gestão Ambiental do Porto Organizado de São Sebastião foi embasada em todas as
informações relativas ao acompanhamento integral, ao longo dos últimos quatro
anos, de todas as etapas e as atividades desenvolvidas no âmbito do processo de
licenciamento ambiental para a obtenção de sua licença retificadora de Operação,
com o IBAMA, e posteriormente todos os desdobramentos adotados pela Autoridade
Portuária para atendimento de suas condicionantes ambientais e implementação do
Sistema de Gestão Ambiental.
Finalmente, tendo em conta os resultados obtidos e as discussões efetuadas,
apontam-se algumas conclusões e recomendações gerais, contemplando diretrizes
e ferramentas passíveis de serem utilizadas por Autoridades Portuárias Nacionais no
processo de implementação de Sistemas de
Organizados.

Gestão
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nos

Portos
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PANORAMA DA GESTÃO AMBIENTAL EM PORTOS
No

presente

capítulo

serão

apresentados

os

resultados

obtidos

nos

levantamentos bibliográficos realizados para avaliar o status da gestão ambiental
nos Portos nacionais e internacionais.
Primeiramente, é importante considerar que o porto é o elo principal de conexão
modal dentro das cadeias logísticas globais; porém, esses empreendimentos são
classificados como potencialmente poluidores e causadores de degradação do
ambiente costeiro.
A gestão ambiental portuária, apesar de recente, tem evoluído em todo o mundo
de forma significativa para atender exigências legais e de mercado, que, por sua
vez, se renovam conforme os anseios da sociedade e dos consumidores e em
função da disponibilidade de novas tecnologias e fontes de energia mais limpas e
seguras ao meio ambiente (BRASIL, 2009).
A partir da década de 1990, diversos países abriram espaço em suas agendas
ambientais e sociais, após a Agenda 21 das Nações Unidas, para tratar da relação
conflituosa entre os portos e as cidades causada pelos diversos tipos de poluição
gerada nos portos. Devido às pressões internacionais surgiu o conceito de Porto
Verde (Green Port), que basicamente é uma ação mitigadora dos impactos
ambientais gerados no entorno dos portos sobre a água, o ar e o solo e refletidos na
qualidade de vida daqueles que moram nessa região. Embora sejam propostas
ações de mitigação na região portuária, isso não significa que esses portos sejam
sustentáveis.
O Porto Verde é um conceito que propõe os seguintes aspectos: reduzir os
impactos das operações portuárias no meio ambiente, desenvolver práticas
sustentáveis, auxiliar na redução dos impactos ambientais dentro da cadeia de
suprimentos e criar políticas públicas para práticas ambientalmente corretas nos
portos (Fawcett, 2010). Ying e Yijun (2010) explicam que a ampliação desse
conceito é inserir o porto em um ambiente de integração social, cultural, além de
promover a sustentabilidade, proporcionando o crescimento econômico dentro de
um conceito racional de uso e preservação dos recursos naturais. Assim, esse
conceito estende-se para novos projetos de portos, bem como aos já existentes que
devem procurar ser mais eficientes do ponto de vista ambiental.
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A gestão portuária focada nos aspectos de segurança e meio ambiente
pressupõe a elaboração e a implantação de planos e programas que visem à
melhoria da gestão ambiental. Dessa forma, para garantir a melhor gestão ambiental
do Porto, busca-se uma certificação ambiental de todas suas etapas de execução
que garanta que ele cumpra todos os aspectos pertinentes à gestão e ao controle
ambiental desde sua fase de concepção, projeto e construção.
Entretanto, as demandas ambientais do sistema portuário são imensas, por
conta de passivos herdados (ambientais, culturais e estruturais) e de ativos
continuamente criados. Ambos os casos geram inconformidades legais e
operacionais que devem ser enfrentadas para que as conformidades possam ser
alcançadas, garantindo o pleno funcionamento dos portos sem prejuízos
econômicos e socioambientais.
O cumprimento desse marco regulatório – tanto por parte dos regulados (setor
portuário) quanto dos reguladores (órgãos públicos intervenientes) – ainda é
problemático em razão de vários fatores, tais como: a recente mudança institucional
advinda da extinção da antiga PORTOBRAS, após a publicação da “Lei dos Portos”
Lei 8.630/1993; a falta de conscientização; as precárias condições da infraestrutura;
e a insuficiência de recursos financeiros, tecnologias e pessoal capacitado.
As principais conformidades a serem atendidas atualmente pelos portos são:
obtenção de Licença de Operação (LO – regularização ambiental); licenciamento de
dragagem, ampliações e novas instalações; instalação de unidades de gestão
ambiental; Plano de Emergência Individual (PEI e Plano de Área); Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); auditoria ambiental; Plano de Controle
de Emergência (PCE) e Plano de Auxílio Mútuo (PAM); programa de controle de
água de lastro; programa de gerenciamento de efluentes líquidos e emissões
atmosféricas; programa de educação ambiental, comunicação social e treinamentos;
agenda

ambiental

portuária;

programa

de

gestão

ambiental;

manual

de

procedimento interno de prevenção e gerenciamento de riscos ambientais; plano de
recuperação de áreas degradadas e passivos; e monitoramento ambiental.
Visando avaliar o nível de conformidade e a evolução da gestão ambiental nos
portos organizados nacionais, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ), desde 2003, realiza por meio da Gerência de Meio Ambiente, uma
avaliação continuada dos principais portos nacionais. Para tanto, é utilizado como
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referência o Formulário SIGA, que contém diretrizes para embasar a análise de
indicadores da gestão ambiental nos portos. A Tabela 1 apresenta a evolução da
abrangência de conformidades ambientais consideradas no Formulário SIGA:
Tabela 1 – Evolução do conteúdo do Formulário SIGA (ANTAQ) entre os anos 2003 e

2009

Fonte: BRASIL, 2009.
Nota: atualmente são considerados 24 indicadores de conformidades contra os nove
inicialmente utilizados.
O último levantamento do panorama da conformidade ambiental dos portos
organizados da ANTAQ foi o conduzido entre os anos de 2009 e 2010. Foram
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analisadas as ações das autoridades portuárias e dos terminais privativos dos 30
principais portos nacionais (PORTO, 2011). A situação mostrou avanços em certas
áreas e a continuação de dificuldades em outras. A média de atendimento às
conformidades ambientais apresentou, de acordo com a ECCARD (2007), um
resultado mais significativo (65%), comparável aos resultados de 2006/2007 (58%).
Segundo o panorama apresentado pela ANTAQ, 70% das autoridades portuárias já
possuem algum tipo de unidade ambiental para gerenciar tais questões, sendo que
53,3% apresentaram boa qualificação de seus integrantes.
A maioria dos Portos (71,7%) está regular quanto aos licenciamentos
ambientais. É importante observar os resultados desse indicador e compará-los com
os resultados obtidos nos levantamentos de 2004 e 2007, quando somente 38% e
50% dos portos estavam licenciados o que contrasta com o percentual de 73%
observado para os terminais arrendados ao setor privado no levantamento de 2007
(MAIA, 2004; ECCARD, 2007).
Por outro lado, os menores índices de conformidade estavam relacionados
com os planos de emergência individuais (55%) e as auditorias ambientais. Neste
último caso, ainda há um baixo índice de cumprimento, pois somente 31,7% dos
Portos Organizados as tinham realizado até 2010, apesar de serem obrigatórias e de
os prazos já estarem esgotados para seu cumprimento. Apenas 56,7% já tinham o
seu PGRS aprovado.
Os maiores índices de conformidade (86,7%) foram observados na análise
quanto à existência de um Núcleo de Segurança ISPS Code. De certa maneira, esse
alto índice é creditado ao fato de os portos e os terminais terem sido obrigados a
direcionar esforços humanos e investir para o cumprimento das normas do Código
Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code). Tais
normas foram internalizadas no Brasil por este ser um dos 162 países signatários da
Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (Convenção
SOLAS), de 1974, que passou por minuciosa revisão e atualização após os
atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da
América.
Com base nos resultados encontrados nesse último levantamento da ANTAQ,
podem-se destacar alguns pontos fortes na gestão ambiental portuária atual:
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as principais conformidades estão na média implantadas;



as organizações portuárias estão estruturando adequadamente seus
núcleos ambientais;



as agendas ambientais encontram-se em um número significativo de
Portos;



os Portos (em sua maioria) possuem bons resultados de atendimento, se
for considerado o patamar como 80% das conformidades analisadas no
SIGA;



o processo de ajuste às conformidades ambientais tem sido realizado
com a operação em curso, ou seja, sem a paralisação das atividades
existentes.

Dentre os pontos fracos, vale ressaltar os seguintes: as organizações portuárias
ainda estão estruturando seus núcleos ambientais e isso depende, em grande parte,
de concurso (são poucos os cargos comissionados) e de formulação de convênios
com instituições de pesquisa; a base de dados é pouco disponível e

há muita

precaução aplicada indevidamente; os indicadores de degradação ambiental
implantados são escassos; os relatórios da qualidade dos ambientes aquaviários
também são exíguos; as Agendas Institucionais em execução pelas organizações
portuárias são insuficientes; as atribuições e as competências das autoridades
intervenientes não são claras; e os convênios com instituições técnicas e científicas
para formação de dados ambientais são poucos.
Esse panorama mostra um quadro preocupante, em especial porque o
crescimento médio anual do comércio exterior brasileiro entre 2004 e 2008 foi de
7,6% ao ano (BRASIL, 2009), vindo a pressionar o sistema de portos e de transporte
como um todo. Além de todas as dificuldades ocasionadas pelos problemas de
logística decorrentes dos crônicos problemas da infra-estrutura de transportes, o
atendimento às conformidades ambientais é baixo, o que pode ocasionar restrições
aos produtos nacionais.
O presente quadro resulta de uma herança da implantação de políticas
equivocadas no passado, configurando o que se pode chamar de um passivo
estatal, com características sociais tecnológicas, causado pelo sucateamento das
estruturas; pelo desemprego e pelos precatórios trabalhistas não pagos; pelas
finanças, como as dívidas trabalhistas das companhias Docas; e pela gerência,
devido à falta de pessoal e aos modelos de gestão ultrapassados.
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Tais fatores contribuíram decisivamente para a formação do passivo ambiental
nos portos brasileiros. Ambos os passivos, estatal e ambiental, devem ser
superados o mais rápido possível, já que o papel dos portos no novo modelo
portuário nacional, um ambiente de extrema competição, exige velocidade na
tomada de decisões e na implementação de soluções, bem como uma postura
ambiental proativa.
Além dessa análise do panorama da gestão ambiental, o estudo da ANTAQ
também identificou alguns desafios e oportunidades, indicados a seguir:


ampliar a consciência ambiental nas organizações portuárias;



construir uma imagem vinculada à defesa do meio ambiente;



possuir ferramentas adequadas (inclusive quadro de pessoal) para lidar
com suas demandas ambientais;



ampliar o conhecimento ambiental na organização;



promover um bom resultado de gestão ambiental, agregando bons
serviços de suporte à gestão.

Foram igualmente sugeridas algumas linhas de ação para aprimorar a gestão
ambiental nas instalações portuárias:
I. implementar as agendas ambientais Local e Institucional;
II. promover uma boa base de dados ambientais em parcerias com
instituições técnicas e científicas;
III. avançar na estruturação dos Setores de Gestão Ambiental;
IV. definir bem seus indicadores de qualidade ambiental;
V. monitorar os indicadores;
VI. incorporar tecnologia ao processo de manuseio de carga;
VII. submeter-se ao processo de auditoria para certificação.

Outra importante referência para a avaliação e a evolução da gestão ambiental
portuária em nível mundial são os estudos feitos pela Organização de Portos
Marítimos Europeus (ESPO). O primeiro levantamento foi realizado em 1996, com o
objetivo de verificar a adesão das administrações portuárias às recomendações
propostas pelo manual de boas práticas publicado pela instituição em 1994
(EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2003). Para a realização do referido
inventário, foi utilizado o questionário formulado pela ESPO, com o objetivo de
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identificar os principais problemas ambientais nos portos. O questionário foi aplicado
em 281 portos localizados em 15 diferentes países Europeus.
Em abril de 2005, foram publicados os resultados de um segundo estudo
realizado no ano de 2004 (EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2005). Os
estudos foram conduzidos com a colaboração da Fundação EcoPorts (EPF) e a
assistência da Universidade de Cardiff e culminaram com a participação de pelo
menos 129 portos. Os resultados dessa pesquisa não somente identificaram os
principais problemas ambientais relacionados à gestão ambiental nos portos
europeus, mas também serviu para estabelecer indicadores de desempenho
ambiental para o setor. Tal pesquisa permitiu também a comparação dos resultados
de ambos os estudos e a identificação de tendências emergentes.
Em 2009, a ESPO, com a colaboração direta da Fundação EcoPorts, conduziu
um terceiro estudo, dessa vez mais abrangente (EUROPEAN SEA PORTS
ORGANIZATION, 2010). Para a coleta das informações, foi utilizado um formulário
padrão submetido ao preenchimento dos portos interessados em participar da
pesquisa.
Como resultados, foram identificados os principais tópicos relacionados aos
desafios da gestão ambiental portuária, demonstrando o desempenho ambiental do
setor. Essa revisão serviu também para atualizar as informações resultantes dos
levantamentos de 1996 e 2004, identificando o progresso resultante das ações
realizadas nos quatorze anos anteriores e estabelecendo padrões para que os
portos,

individualmente,

possam

alcançar

metas

em

algumas

questões

fundamentais, com o intuito de garantir a melhoria contínua de sua gestão
ambiental.
Cento e vinte e dois portos marítimos de vinte e dois países europeus
participaram da ESPO/ECOPORTS – Revisão Ambiental Portuária – Port
Environmental Review 2009. Os dois gráficos abaixo (Figura 1) apresentam as
características, em termos geográficos e em tamanho (movimentação anual de
commodities), dos portos que participaram da pesquisa.
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Figura 1 – Características geográficas e tamanho dos portos pesquisados

Fonte: EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2010, s. p.

O resultado mais significativo dessa pesquisa foi a mudança, ao longo do tempo,
dos tópicos prioritários para a gestão ambiental no setor portuário europeu, como
pode ser observado na Figura 2.
Figura 2 – Tópicos prioritários para gestão ambiental dos portos europeus ao longo dos
14 anos de estudo

Fonte: adaptado de ESPO/ECOPORTS, 2010, s. p.

Pode-se observar que ruídos e qualidade do ar são os atuais desafios para os
portos europeus. Alguns outros tópicos ambientais – nomeadamente dragagem,
disposição de material dragado, emissão de pulverulentos e ampliações portuárias –
se mantiveram entre os dez tópicos prioritários ao longo dos anos.
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Destaca-se a identificação de dois novos tópicos prioritários apontados nesse
último levantamento, a saber, a relação com as comunidades adjacentes e o
consumo de energia. Esse resultado demonstra claramente as mudanças das
políticas ambientais no

sentido de

priorizar as relações porto-cidade, a

responsabilidade social e a melhora da eficiência energética.
Os resultados demonstrados na Figura 2 são bons indicadores das prioridades
ambientais para a gestão do setor portuário europeu. Outro fator relevante é a
associação de prioridades ambientais com relação a características geográficas e
tamanho dos portos (Figura 3 e 4).
Figura 3 – Influência do tamanho dos portos na priorização de tópicos ambientais

Fonte: adaptado de ESPO/ECOPORTS, 2010, s. p.
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Figura 4 – Influência das características geográficas dos portos na priorização de tópicos
ambientais

Fonte: adaptado de EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2010, s. p.

A pesquisa realizada nos portos europeus (EUROPEAN SEA PORTS
ORGANIZATION, 2010) identificou que 72% deles têm uma política ambiental
instituída; 62% a tornam disponível ao público; 58% desenvolvem planos de gestão
ambiental com padrões além dos requeridos pela legislação; e 43% promovem e
publicam anualmente seus relatórios de sustentabilidade. Entre os portos
pesquisados, 69% têm uma equipe ambiental específica. Quanto à gestão
ambiental, 77% realizam monitoramento na área portuária; 60% já definiram
indicadores ambientais básicos para o acompanhamento da evolução da gestão; e
48% dispõem de um sistema de gestão implementado, sendo que, deste total, 30 %
são certificados pela ISO 14. 001 e 17% possuem a certificação PERS (Sistema de
Revisão Ambiental Portuária) emitida pela Fundação ECOPORTS.
A Figura 5 demonstra como vem sendo a evolução da gestão ambiental e as
tendências dos portos europeus.
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Figura 5 – Evolução da gestão ambiental e as tendências dos portos europeus

Fonte: adaptado de ESPO/ECOPORTS, 2010, s. p.

A maioria (71%) dos 122 portos pesquisados ainda apresenta dificuldades na
implementação dessa gestão. Os principais desafios identificados na pesquisa estão
relacionados com:


a multiplicidade de agências responsáveis pela proteção ambiental;



os custos envolvidos;



a falta de informação e orientação sobre legislação ambiental e
treinamento;



a proteção ambiental não ser considerada prioritária;



a dificuldade na identificação das autoridades competentes para tratar
dos assuntos.

Quanto aos projetos de expansão portuária, 67% dos portos avaliados têm ou
sinalizam dificuldades antecipadas para a execução de ampliações devido às
restrições ambientais. Além disso, 42% desses portos possuem ou estão localizados
em unidades de conservação (EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2010).
Essa realidade é consequência da relativa novidade que é a gestão ambiental
portuária nos portos europeus e norte-americanos, haja vista que o Código de
práticas ambientais da ESPO foi publicado em 1994 (EUROPEAN SEA PORTS
ORGANIZATION, 2003).
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Devido à carência de dados referentes ao desempenho ambiental do setor
portuário

norte-americano,

a

Associação

de

Portos

Americana

(American

Association of Port Authorities – AAPA) realizou um grande inventário de
informações ambientais com seus associados (os 86 maiores portos dos Estados
Unidos) entre os anos de 2005 e 2007. Ao todo, 38 portos completaram o
levantamento realizado em 2007, representando 44% dos participantes. Dentre
estes, estão inclusos 19 dos 30 maiores portos transportadores de contêineres em
2006 e 20 dos maiores 30 portos americanos, considerando-se a movimentação
total em 2005. Embora, esses grandes portos públicos representem apenas uma
parte da indústria portuária americana, eles são responsáveis por movimentar a
maior

parte

das

cargas

de

longo

curso

do

país

(UNITED

STATES

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2008).
O estudo realizado pela AAPA em 2007 demonstrou que 68% dos portos
participantes indicaram que possuem plano para a eliminação de poluentes por meio
do sistema de drenagens de águas pluviais; 61% apontaram que cobram
periodicamente dos arrendatários para que adequem seus sistemas de drenagens;
40%

responderam

que

conduziram

programas

de

remediação

de

áreas

contaminadas ao longo dos 5 anos anteriores a realização da pesquisa, contribuindo
para a remediação de mais de 3.200 acres de áreas contaminadas; 45%
responderam que a quantidade de resíduos perigosos gerados era pequena e,
portanto, permite o controle e a documentação de todo o resíduo.
O projeto de assistência para implantação de sistemas de gestão em portos
(Ports EMS Assinstence Project), conduzido pela Agência de Proteção Ambiental
Americana (Environmental Protection Agency - EPA) em associação com a AAPA,
contribuiu para a implantação de sistemas de gestão em 13 portos. Os Portos de
Boston, Corpus Christi, Houston, e Los Angeles passaram por auditoria externa para
certificação ISO 14001, e os demais portos estão em busca desse reconhecimento.
O estudo conduzido pela AAPA revelou que a porcentagem dos portos com
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) implementado ou em fase de implementação
cresceu de 29%, em 2005, para 47% em 2007. O número de portos que publicaram
relatórios anuais de melhorias do SGA também cresceu de 4%, em 2005, para 29%,
em 2007, sendo que alguns portos estão construindo o SGA com base em aspectos
bastante restritivos para assegurar a sustentabilidade.
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A AAPA está desenvolvendo uma regulamentação padrão para a análise da
sustentabilidade. Os membros da associação aprovaram uma resolução em outubro
de 2007 que estabeleceu os princípios da sustentabilidade portuária. De acordo com
a referida resolução, “sustentabilidade envolve simultaneamente a busca pela
prosperidade econômica, qualidade ambiental e responsabilidade social”, e a AAPA
“passou a reconhecer o conceito de sustentabilidade como um padrão para os
negócios portuários e para a própria associação” (AAPA, 1998).
É necessário que os portos brasileiros se integrem ao novo paradigma mundial
de gestão portuária. Somente assim haverá coerência com o processo de
modernização instituído a partir da Lei no 8.630/93 que busca portos eficientes e
competitivos. Afinal, quem adotou a modernidade da privatização deve ser coerente
e também adotar a modernidade da sustentabilidade em suas dimensões ambiental,
econômica e social. Da mesma forma que os portos não devem estar isolados da
realidade comercial de seus usuários, também não devem estar desconexos dos
processos sociais e ambientais que ocorrem em seu interior e a seu redor. Como
não há nada mais moderno do que trabalhadores bem qualificados para o exercício
de suas funções e não há nada mais atual (e urgente) do que a incorporação de
conceitos e práticas de gestão ambiental, considera-se que o processo brasileiro de
modernização portuária estará incompleto até que enfrente tais desafios.
Um porto é um sistema altamente complexo, que está inserido em sistemas
ambientais, sociais e econômicos ainda mais complexos. Para atingir a
sustentabilidade, serão necessárias abordagens gerenciais em diferentes escalas,
capazes de abranger todos os sistemas envolvidos, que estão profundamente
integrados.
É preciso ir da microescala (a gestão ambiental do porto) à macroescala (a
gestão da zona costeira). Isso significa que a gestão portuária, além de preocuparse com problemas rotineiros (como resíduos sólidos e líquidos, emissões aéreas,
cargas perigosas, e tantos outros), deve planejar o desenvolvimento portuário no
âmbito

costeiro,

integrando

seus

interesses

de

expansão

aos

contextos

socioambientais regionais e às políticas públicas que os norteiam.
Essa visão integrada já é prática corriqueira em muitas instituições estrangeiras
voltadas à gestão ambiental portuária, como é o caso da Organização Europeia de
Portos Marítimos (ESPO) que desenvolve importante papel na busca da
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sustentabilidade das atividades portuárias nas dimensões social, econômica e
ambiental.
Participam da ESPO mais de 1200 portos de 22 países europeus, o que a
credencia como a principal interface entre os portos marítimos e as demais
instituições da União Europeia. Para atingir o objetivo da sustentabilidade, um dos
principais instrumentos empregados pela ESPO é o Código de Práticas Ambientais,
adotado em 2003 (uma versão atualizada do primeiro código, estabelecido em
1994). Esse código, além de estabelecer a política ambiental, contém a legislação
ambiental, assim como práticas que auxiliam os administradores portuários na
implementação dos instrumentos de gestão ambiental.
De acordo com a ESPO, a administração ambiental portuária deve considerar
três perspectivas: a área portuária (marítima e terrestre), a interface porto-navio e a
área marítima fora do espaço portuário. Sem dúvida, esse é o enfoque ideal, uma
vez que vai do gerenciamento de rotinas (microescala) até o planejamento do futuro
portuário no contexto regional (macroescala).

É importante mencionar que, de

acordo com as orientações da ESPO, além das interfaces acima mencionadas, as
administrações portuárias devem considerar os impactos diretos e indiretos de todas
as atividades desenvolvidas na área portuária. Portanto, os aspectos ambientais
associados a indústrias, navios, apoio portuário e demais atividades que
eventualmente ocorram nas áreas marítimas fora da área do Porto Organizado
devem ser considerados na gestão dos Portos (EUROPEAN SEA PORTS
ORGANIZATION, 2003).
A última abordagem exige que a gestão portuária considere o contexto dos
programas de gestão da zona costeira e nesses seja considerada. Essa abordagem
exige que seja realizado um grande esforço em pesquisas, estabelecimento de
objetivos e planejamento dos sistemas e dos recursos costeiros.
O gerenciamento da qualidade da água, por parte das instituições europeias,
adota como unidade de gestão a bacia de drenagem (área banhada por um rio e
seus afluentes), em contraposição a uma abordagem mais restrita, que leva em
conta os limites políticos entre cidades ou estados. É um exemplo claro de uma
abordagem sistêmica. Essa, no caso dos portos, determina que os interesses das
operações portuárias devem ser combinados com os de outras atividades, como a
agricultura e a pesca, que utilizam a mesma bacia hidrográfica, buscando evitar os
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conflitos de uso. Por isso, as administrações portuárias europeias são orientadas
pela ESPO a participarem da elaboração dos planos de gerenciamento da bacia
hidrográfica da qual fazem parte.
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3

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PORTUÁRIA E IMPLEMENTAÇÃO DO
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
O processo de reformas do setor portuário, deflagrado pela Lei de Modernização

dos Portos (Lei no 8.630/93), constituiu o chamado “novo modelo portuário
brasileiro”, conforme descrito anteriormente.
Entretanto, a dimensão ambiental passou a ser incorporada pelo setor portuário
após diversas autuações realizadas pelos órgãos ambientais e, em alguns casos,
pela via judicial, geralmente proveniente de demandas do Ministério Público,
culminando em Ações Civis Públicas, Termos de Ajustamento de Conduta ou até
mesmo em interdições e embargos resultantes de autuações promovidas pelos
órgãos

ambientais

intervenientes.

Exemplos

recentes

dessas

intervenções

ocorreram em maio de 2012 com os principais portos públicos das regiões sul e
sudeste do Brasil, conforme noticiado em jornais de grande circulação nacional:
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) interditou hoje (8/07/2010) o Porto de
Paranaguá, no Paraná, maior exportador de grãos e segundo maior
porto do país. O embargo foi determinado pelo presidente do Ibama,
Abelardo Bayma, segundo ele, por descumprimento de acordo
assinado com o porto para regularização ambiental da operação do
terminal [...] O processo de regularização ambiental do porto
começou em 2002 e o termo de compromisso foi assinado em 2009.
Segundo Bayma, a Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina descumpriu por mais de uma vez os prazos de entrega dos
documentos para elaboração dos estudos ambientais para
regularização e os planos de emergência individuais1.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) multou a Companhia Docas de São Paulo –
Codesp, administradora do porto de Santos, em R$ 10 milhões na
tarde desta quarta-feira (7/07/2010) e interditou todas as atividades
econômicas no porto. A Codesp tem um prazo de 20 dias para
recorrer da multa. O coordenador de fiscalização do Ibama que fez a
autuação alegou falta de licença ambiental por parte da Codesp para
o porto continuar operando.2

1

Fonte:
Jornal
Estadão
(http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,ibama-interdita-porto-deparanagua-o-segundo-maior-do-pais,578490,0.htm, acessado em 05/05/2012)
2

Fonte: Jornal Globo (http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/07/ibama-de-sp-interdita-porto-desantos-mas-ele-continua-operando.html, acessado em 05/05/2012)
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A fiscalização realizada pelo Ibama no Porto de Vitória, na manhã de
ontem (29 de abril de 2010), resultou na aplicação de multas no
montante de R$ 309 mil e interdição de dois terminais operados pela
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) em Vitória e Vila
Velha, e do Peiú, em Paul. De acordo com a fiscalização, foram
encontradas irregularidades na licença de operação e no
armazenamento
de
produtos.
Segundo o analista ambiental do Ibama, Fábio Murilo, os terminais
da Codesa e de Peiu só voltarão a operar depois que forem sanadas
as irregularidades referentes à questão ambiental. Murilo explicou
que a Codesa perdeu o prazo para requerer a licença de operação
para o ano de 2010. O prazo para fazer o pedido, explicou, terminou
em 10 de outubro do ano passado. Os terminais foram interditados, e
a Codesa multada em R$ 100 mil.3

Diante destes acontecimentos pode-se inferir que, no cenário da gestão
ambiental

nos

Portos

Organizados,

ainda

existe

um

passivo

ambiental.

Considerando todo o processo regulatório atualmente vigente, torna-se necessário
que as Autoridades Portuárias promovam um intenso processo de transformação e
adequação

até

que

estejam

devidamente

regularizadas

em

relação

às

conformidades legais e promovam o efetivo controle ambiental de forma eficaz e
eficiente.
Embora na prática pareça uma tarefa impossível de ser resolvida a curto e
médio prazo, vale ressaltar que tais premissas devem ser consideradas como
padrão para o cenário nacional, levando em conta a regulamentação vigente.

3.1 Regularização Ambiental Portuária
Embora ao longo das últimas décadas as normatizações relacionadas ao
processo de regularização ambiental portuária tenham evoluído rapidamente, uma
significativa parte dos Portos Organizados (29%) ainda encontra-se irregular quanto
aos licenciamentos ambientais, ou seja, não possui Licença de Operação.
O licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes para a
prevenção ambiental, pois é por meio dele que o órgão licenciador passa a verificar
as condições de funcionamento do empreendimento, dando vistas aos outros

3

Fonte: Revista Eletrônica Portos e Navios (http://www.portosenavios.com.br/site/noticiario/portos-elogistica/2614-ibama-interdita-operacoes-e-multa-portos-em-vitoria, acessado em 05/05/2012)
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instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, além de efetivamente conhecer
os limites das instalações existentes, seus riscos, aspectos e impactos ambientais.
A Lei Federal nº 6938/81 elenca o licenciamento e a revisão de atividades
efetivas ou potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente. Nesse sentido, preconiza seu artigo 10:
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras
licenças exigíveis. (BRASIL, 1981 s. p.).

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 237/97), que
dispõe sobre o licenciamento ambiental, em seu artigo 1º, inciso I, assim o define:
licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo o qual o
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

A Resolução CONAMA 237/97, ainda em seu anexo I, faz menção às
atividades potencialmente poluidoras e discrimina a atividade portuária como sendo
obrigatória de licenciamento. Fica estabelecido, assim, que as “atividades ou
empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental” referem-se a “transporte,
terminais e depósitos” bem como a “marinas, portos e aeroportos” (CONAMA, 1997
s. p.).
A Resolução CONAMA 237/97 impõe a obrigatoriedade de licenciamento das
atividades portuárias, possibilitando, assim, o crivo do órgão licenciador competente
em relação aos padrões ambientais exigidos pela Legislação. O objetivo principal do
processo de licenciamento é assegurar a gestão ambiental de empreendimentos e
atividades

por

meio

mitigação/compensação.

da

definição

de

medidas

de

controle

e

de
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O processo de licenciamento é estruturado em três etapas distintas, conforme
detalhado no artigo 8º da Resolução 237/97:
o Poder Público, no exercício de sua competência de controle,
expedirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP);
II - Licença de Instalação (LI);
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento [...] com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação.
Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas
isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza,
características e fase do empreendimento ou atividade. (CONAMA,
1997 s. p.)

Referida resolução também estabelece que as licenças ambientais podem ser
expedidas separadamente, dependendo da necessidade.
A maioria dos portos brasileiros foi construída em períodos que precedem a
legislação ambiental nacional, razão pela qual cabe ao órgão licenciador competente
exigir a regularização dos portos já instalados e em operação por meio da emissão
de licenças de operação corretiva ou retificadora, conforme evidenciado no artigo 34
do Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000 – SNUC:
Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste
Decreto e em operação sem as respectivas licenças ambientais
deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação
deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente
mediante licença de operação corretiva ou retificadora. (BRASIL,
2002, s. p.).

Considerando a abrangência dos impactos potenciais ocasionados pelas
operações portuárias, o IBAMA é o órgão ambiental integrante do SISNAMA
competente para a condução dos processos de regularização dos Portos
Organizados atualmente em operação. O processo administrativo para a
regularização se dá por meio da emissão de Licença de Operação (LO) corretiva ou
retificadora para os portos e os terminais em operação. Para a emissão da LO, o
empreendedor deve elaborar e submeter à análise do órgão licenciador um Plano de
Controle Ambiental (PCA) composto minimamente pelos seguintes capítulos:
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localização e caracterização física do empreendimento; operações e cargas
movimentadas no porto; plano de desenvolvimento; diagnósticos (físico, ambiental,
social) da área do Porto Organizado; análise integrada de impactos ambientais;
passivos existentes; planos e programas de mitigação e compensação ambiental.
Dentre os Planos e Programas comumente exigidos pelo IBAMA nos Termos de
Referências para Elaboração do PCA e, consequentemente, condicionados à
emissão e à renovação das licenças de operação, destacam-se:


Programa de Gestão Ambiental.



Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas.



Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas.



Programa de Monitoramento de Biota Aquática (ictiofauna, bentos, plâncton e
quelônios).



Programa de Monitoramento de Bioindicadores.



Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos – Resolução
CONAMA 344/2004.



Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (passivos identificados).



Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) – Lei 9.966/2000,
Resolução CONAMA 05/1993, Resolução ANVISA RDC 56/2008, NBR
12235.



Programa de Gerenciamento de Efluentes.



Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) – Manual de Procedimento
Interno para Gerenciamento dos Riscos de Poluição – Artigo 1º, 5º, 6º – Lei
9.966/2000.



Programa de Comunicação Social.



Programa de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e Instrução Normativa
2/2012.



Programa de Gerenciamento de Água de Lastro – NORMAM 20/DPC.



Programa de Monitoramento da Linha de Costa.



Programa de Dragagem de Manutenção; Resolução CONAMA 344/2004.



Programa de Gerenciamento de Passivos e Compensação Ambiental.



Plano de Emergência Individual (PEI) – Artigo 7º - Lei 9.966/2000, Resolução
CONAMA 398/2008.
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Plano de Manutenção Preventiva.



Plano de Gerenciamento de Cargas Perigosas.



Plano de Auditorias – Artigo 9° –, Lei 9.966/2000; Resolução CONAMA
306/2002 e 381/2006.



Plano de Monitoramento de Controle de Ruídos e Emissões Atmosféricas.



Plano de Desenvolvimento Paisagístico da Área Portuária e Vias de Acesso.



Plano de Monitoramento das Interferências nas Atividades Econômicas (por
exemplo, pesca e turismo).

Os Planos e os Programas são obrigatoriamente submetidos à análise e à
aprovação do órgão ambiental competente. Para a aprovação desses, é efetuada
uma avaliação técnica da infraestrutura; dos procedimentos e dos cronogramas
propostos para a mitigação dos aspectos e dos impactos identificados; do
gerenciamento dos riscos; do controle das emissões; e da conformidade legal
(Figura 6).
Figura 6 – Evolução da regulação nacional da gestão ambiental portuária

Fonte: desenvolvido pelo autor.
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As especificidades do conteúdo de cada Plano e Programa é inerente às
características encontradas em cada porto e sua respectiva área de entorno
(métodos construtivos, tipos de instalações, cargas operadas, métodos utilizados
nas movimentações e nas armazenagens, volume de cargas, equipamentos
utilizados, unidades de conservação nas áreas de entorno, existência de áreas
tombadas como patrimônios históricos, meios urbanos próximos, etc.).
Atualmente, encontra-se em curso a discussão sobre a definição do órgão
ambiental competente para a condução dos licenciamentos de Portos Organizados.
É importante destacar que os órgãos ambientais do Brasil têm enormes dificuldades
para implementar suas políticas. Há grande defasagem entre a demanda e a
capacidade de atendimento nas políticas ambientais do País.
Não é razoável, portanto, que haja disputa de competências e sombreamentos
institucionais;

é

necessária

uma

complementaridade

de

atribuições

e

compartilhamento de responsabilidades, para tanto, foi instituído o Sistema Nacional
de Meio Ambiente. Além disso, devem ser fortalecidos os mecanismos institucionais
de articulação que permitam aos governos, em conjunto, independentemente de
divergências políticas, responderem com melhor efetividade aos desafios, com o
intuito de garantir que o desenvolvimento do país preserve nosso maior patrimônio.
A participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nesse
cenário permite não só um controle maior, mas também uma considerável melhoria
na qualidade da prestação de serviços à coletividade.
Conforme o parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente
(PARECER 312/CONJUR/MMA/2004), no que se refere à competência para realizar
a licenciamento ambiental, conclui-se que:
a) o meio ambiente é bem de uso comum do povo, não sendo de
propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. A preservação do meio ambiente interessa a toda a
coletividade, não apenas às entidades políticas;
b) o licenciamento ambiental é um procedimento de controle prévio
das atividades potencialmente causadoras de impacto sobre o meio
ambiente. Desta feita, o licenciamento ambiental não concede o
direito à exploração de bens de titularidade do Poder Público;
c) cabe ao Poder Público no ato da concessão do direito de explorar
bens de titularidade zelar seu domínio. A concessão/permissão de tal
uso de bem do Poder Público não autoriza o cessionário a violentar
as leis que preservam a natureza.
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d) a titularidade do bem afetado pela atividade ou empreendimento
não define a competência do membro do SISNAMA para realização
do licenciamento ambiental. Tal critério contraria o art. 10 da Lei nº
6.938/81 e as disposições do CONAMA sobre o tema;
e) o critério para definição do membro do SISNAMA competente para
a realização do licenciamento ambiental deve ser fundado no alcance
dos “impactos ambientais” da atividade ou empreendimento,
conforme o regrado pela Resolução CONAMA nº 237/97.

Ressalta-se que muitos portos conduziram seu processo de licenciamento
ambiental com os órgãos municipais ou estaduais de meio ambiente. Tanto é assim
que atualmente apenas 4 dos 34 portos de movimentação de cargas de longo curso
foram regularizados diretamente pelo IBAMA, sendo estes: Rio Grande-RS, São
Francisco do Sul-SC, São Sebastião-SP e Pecém-CE.
Diante da premente necessidade de estimular a regularização dos portos
nacionais, com o objetivo de resolver o impasse da não conformidade legal em que
se encontram os empreendimentos deste setor, bem como de definir procedimentos,
prazos e competência para condução desses licenciamentos ambientais, o
Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria nº 424, em 28 de outubro de 2011.
Tal Portaria dispõe sobre os procedimentos específicos a serem aplicados pelo
IBAMA na regularização ambiental de portos e terminais portuários, e sobre os
outorgados às companhias docas.
Segundo a referida Portaria, o IBAMA oficiará os responsáveis pelos portos e
pelos terminais portuários para que, no prazo de 120 dias contados a partir da
publicação dessa Portaria, firmem termo de compromisso com o fim de apresentar
no prazo máximo de 720 dias os Relatórios de Controle Ambiental (RCA),
garantindo, assim, que subsidiarão a regularização ambiental por meio das
respectivas licenças de operação. A assinatura do termo de compromisso suspende
as sanções administrativas ambientais já aplicadas pelo IBAMA e impede novas
autuações, quando relativas, em ambos os casos, à ausência da respectiva licença
ambiental. Contudo, não impede a aplicação de novas sanções administrativas
ambientais pelo descumprimento do próprio termo de compromisso. Nesse termo de
compromisso deverá constar a previsão de quando as informações atualizadas
relativas à regularização e à gestão ambiental estarão disponíveis na Internet.
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Tal Portaria também definiu o escopo que deverá ser abordado para
consolidação do RCA, conforme pode ser observado em seu artigo 7º:
o RCA deverá considerar as interações entre os meios biótico, físico
e socioeconômico, e ser composto por diagnóstico ambiental, pelo
levantamento dos passivos ambientais, e por programas e planos a
serem acordados entre o IBAMA e o requerente, tendo como base a
seguinte relação:
I – Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental da Água,
dos Sedimentos, do Ar e da Biota Aquática;
II – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
III – Programa de Gerenciamento de Efluentes e Resíduos;
IV – Programa de Gerenciamento de Riscos, Plano de Emergência
Individual, Plano de Área, quando couber, e Plano de Ação de
Emergência para Produtos Químicos Perigosos, quando couber;
V – Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social; e
VI – Plano de Dragagem de Manutenção. (MMA, 2011 s. p.).

Para fomentar a regularização dos Portos Organizados foi publicada a Portaria
Interministerial MMA/SEP/PR nº 425, de 28 de outubro de 2011, expedida pelo
Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Portos da Presidência
da República, instituindo o Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão
Ambiental Portuária (PRGAP) de portos e terminais portuários marítimos, inclusive
os outorgados às Companhias Docas vinculadas à SEP/PR.
O PRGAP se aplica apenas aos portos, aos terminais e às Companhias
Docas que já estejam implantados e em operação sem licença ambiental,
excetuadas as obras de ampliação e as atividades de dragagem, que estarão
sujeitas a procedimento regular de licenciamento ambiental.
De acordo com a com o artigo 4º da Portaria Interministerial MMA/SEP/PR nº
425/2011, o PRGAP tem por objetivo promover e apoiar, de forma continuada, a
regularização ambiental dos portos e dos terminais portuários, com o intuito de
compatibilizar a necessidade de sua operação e sua manutenção às normas
ambientais vigentes, conforme evidenciado a seguir:
Art. 4º Relativamente às Companhias Docas, vinculadas à SEP/PR,
o Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental
Portuária – PRGAP, tem por objetivo promover e apoiar, de forma
continuada, a regularização ambiental dos portos e terminais
portuários, no intuito de compatibilizar a necessidade de sua
operação e manutenção às normas ambientais vigentes.
§ 1º A Secretaria de Portos da Presidência da República será a
unidade executora do PRGAP, em consonância com suas atribuições
de estabelecer e modernizar a política portuária.
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§ 2º A participação no PRGAP será efetivada pelas autoridades
responsáveis pelos portos e terminais portuários outorgados às
Companhias Docas, vinculadas à SEP/PR, por meio da assinatura de
termo de adesão perante a Secretaria de Portos da Presidência da
República.
§ 3º O termo de adesão ao PRGAP estabelecerá o compromisso
formal entre a União, por meio da Secretaria de Portos da
Presidência da República, e os portos e terminais portuários
aderentes em relação às atribuições e responsabilidades constantes
desta Portaria.
§ 4º A formalização do termo de adesão é condição para que os
interessados integrem o PRGAP.
§ 5º O prazo limite para adesão ao PRGAP é de três meses após a
publicação desta Portaria. (MMA/SEP/PR , 2011, s. p.).

Por se tratar de um novo instrumento que apresenta em sua concepção e
execução mudanças significativas para a gestão dos Portos Públicos, bem como
para a atuação dos demais órgãos intervenientes, a Portaria Interministerial
MMA/SEP/PR nº 425/2011 definiu em seu art. 5º as competências dos agentes
envolvidos, conforme transcrição abaixo:
Para efeitos do PRGAP compete:
I – à União, por intermédio da Secretaria de Portos da Presidência da
República:
a) executar e coordenar as ações do Programa;
b) apoiar as Companhias Docas, vinculadas à SEP, que adotarem o
procedimento de regularização de que trata o art. 3º, assegurando
suporte necessário;
c) promover treinamento e capacitação da equipe de que trata a
alínea “d” do inciso II deste artigo;
d) atuar junto aos portos outorgados às Companhias Docas,
vinculadas à SEP, que já possuem licença de operação, no sentido
de buscar harmonização dos procedimentos e programas de
mitigação e controle ambiental;
II – às Companhias Docas, vinculadas à SEP:
a) aderir ao PRGAP, nos termos estabelecidos nesta Portaria;
b) executar as medidas integrantes do RCA de cada porto, após sua
aprovação pelo IBAMA, com a emissão da respectiva licença de
operação;
c) atender às condicionantes constantes das licenças de operação,
conforme cronograma aprovado pelo IBAMA; e
d) estabelecer, na estrutura organizacional do setor de gestão
ambiental e de segurança e saúde no trabalho, a equipe
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multidisciplinar que receberá treinamento e capacitação para realizar
a gestão ambiental do porto. (MMA/SEP/PR , 2011, s. p.).

Diante de tal iniciativa motivada pela Secretaria Especial de Portos, espera-se
que o cenário da regularização dos portos públicos sofra uma drástica melhoria,
culminando no efetivo licenciamento ambiental de todos os portos nacionais.
Embora

a

condução

do

processo

de

licenciamento

seja

meramente

administrativa, é de se ressaltar que a efetiva implementação dos diversos planos e
programas de mitigação, descritos nos respectivos RCAs, acarretará em
desdobramentos processuais que irão modificar significativamente o “modus
operandi” das operações portuárias e, certamente, envolverá custos elevados.
Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que as Autoridades Portuárias iniciem
imediatamente a estruturação organizacional do setor de gestão ambiental e de
segurança e saúde no trabalho para conduzir de modo eficiente e eficaz a Gestão
Ambiental Portuária (GAP), tendo em vista a implantação de sistemas de gestão
integrada.
3.2 Gestão Ambiental Portuária
Segundo Porto e Teixeira (2002), uma das principais ações para a internalização
da questão ambiental nos portos é a de desenvolvimento do Programa de Gestão
Ambiental ancorado a um Sistema de Gestão. Ainda de acordo com Porto e Teixeira
(2002), a elaboração desse Programa se desdobra em quatro fases distintas e
complementares, sendo estas:


avaliação;



estruturação;



planejamento estratégico;



Implementação.

Em termos gerais, um Programa de Gestão Ambiental deve estabelecer as
etapas a serem cumpridas a partir de um estágio inicial para se chegar a um
horizonte desejado. Deve ser construído um cronograma executivo para atingir o fim
de cada etapa, considerando-se a área a ser trabalhada. Para que o programa seja
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completo, deve-se buscar a efetiva implantação dos instrumentos de gestão
complementares àqueles já existentes, constatados na avaliação inicial, incluindo
uma Auditoria Ambiental.
A gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos bem
definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar os
impactos produzidos por um empreendimento ao meio ambiente (VALLE, 2002).
Em linhas gerais, a gestão ambiental empresarial é uma estratégia que, em
processo de aperfeiçoamento contínuo, identifica oportunidades de melhoria ao
harmonizar a empresa ao meio ambiente (TAVARES, 2001).
A Gestão Ambiental Portuária pode ser resumida a um conjunto de planos,
programas e práticas administrativas e operacionais voltados à proteção do
ambiente e à saúde e segurança de trabalhadores, usuários e comunidade. Apesar
dessa abrangência e importância, pode ser um diferencial competitivo em vários
setores da economia Porto e Teixeira (2002).
Assim, a gestão ambiental portuária pode ser definida como um processo
contínuo e dinâmico de tomadas de decisões, visando o desenvolvimento e o uso
sustentável da Área do Porto Organizado (infraestrutura aquaviária, retroárea e
recursos).
Dentre os instrumentos utilizados para implementação da gestão ambiental
portuária, destacam-se:


Licenciamento Ambiental.



Zoneamento Ecológico-Econômico da Área Portuária - PDZA.



Monitoramento Ambiental.



Sistema de Informações Ambientais Portuárias.



Planos e Programas de Gestão.



Regulamento de Exploração do Porto Organizado.



Norma de Pré-qualificação dos Operadores Portuários.



Normas e Instruções Técnicas da Autoridade Portuária.



Contratos de Arrendamento.
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Contratos de prestadores de serviços.

Recentemente houve grande avanço regulatório por meio da Portaria nº 104, de
abril de 2009 da Secretaria Especial de Portos, que dispõe sobre “a criação e
estruturação do Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho
nos portos e terminais marítimos, bem como naqueles outorgados às Companhias
Docas” (SEP, 2009, s. p.).
Por meio dessa Portaria, a Secretaria Especial de Portos determinou a adoção
de medidas administrativas e legais para redefinir sua estrutura organizacional, nos
portos ou nos terminais, de forma a instituir o Setor de Gestão Ambiental e de
Segurança e Saúde no Trabalho (SGA), conforme pode ser observado no artigo 1º
da referida Portaria:
os portos e terminais marítimos, bem como aqueles outorgados às
Companhias Docas, deverão, no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias, adotar medidas administrativas e legais para redefinir sua
estrutura organizacional, de forma a instituir o Setor de Gestão
Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho - SGA.
§ 1º O objetivo do SGA é o de efetuar eficazmente os estudos e
ações vinculadas à gestão ambiental, especialmente o licenciamento
ambiental, para os fins do disposto no art. 6º da Lei nº. 11.610, de 12
de dezembro de 2007; bem como estudos e ações decorrentes dos
programas ambientais, assim como aqueles relativos à segurança e
à saúde no trabalho.
§ 2º A estruturação do SGA de que trata o caput deverá ser
submetida à apreciação da Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República.
§ 3º A observância ao disposto neste artigo não desobriga os portos
e terminais portuários marítimos, e aqueles outorgados às
Companhias Docas, do cumprimento de outras disposições legais e
regulamentares em relação à matéria, bem como não os exime da
fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. (SEP, 2009, s. p.).

Além das exigências quanto às adequações na estrutura organizacional, a
Portaria da SEP nº 104/2009 também estabelece a obrigatoriedade de implantação
de um Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Segurança e Saúde (SGI)
nos portos, utilizando-se como referência os modelos internacionais ISO
(International Organization for Standardization) e OHSAS (Occupational Helth and
Safety Management Assessment Series), a ser implementado e mantido pelo SGA,
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norteado pelas políticas e estratégias do Porto Organizado, conforme previsão do
artigo 5º da referida Portaria:
O Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Segurança e
Saúde - SGI, a ser implantado e mantido pelo SGA, será norteado
pelas políticas e estratégias do Porto Organizado, devendo
contemplar, no mínimo:
I - documentação e divulgação da política ambiental do porto e do
comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da
poluição;
II - procedimentos de conformidade com as exigências dos sistemas
de certificação da Organização Internacional para Padronização ISO, sobre meio ambiente, e da Administração de Saúde e
Segurança Ocupacional - OSHA, sobre saúde e segurança
ocupacional;
III - informatização do sistema visando à garantia do registro, da
atualização, do armazenamento e da recuperação de informações e
dados relacionados ao meio ambiente, segurança e saúde;
IV - avaliação contínua, qualitativa e quantitativa, das práticas, dos
procedimentos e dos processos de desempenho ambiental, em
função dos objetivos e metas de gestão;
V - previsão e programação de recursos financeiros, de logística e de
pessoas para o gerenciamento do SGI;
VI - auditorias ambientais internas e externas do SGI, realizadas em
conjunto com o Setor de Auditoria do porto;
VII - capacitação multidisciplinar;
VIII - procedimentos de revisão e aperfeiçoamento da gestão
ambiental do porto. (SEP, 2009, s. p.).

Outra contribuição essencial da Portaria da SEP nº 104/2009 deu-se pela
determinação das responsabilidades das Autoridades Portuárias na fiscalização do
cumprimento da legislação de meio ambiente e de segurança e saúde no trabalho
por parte de todos os agentes envolvidos na operação portuária dentro da área do
porto organizado, bem como pela indicação, em seu artigo 9º, dos instrumentos de
gestão que deverão ser utilizados para este propósito:
Art. 9º A Administração do Porto deverá exigir o cumprimento da
legislação ambiental e de segurança e saúde no trabalho por parte
de todos os agentes envolvidos na operação portuária dentro da área
do porto organizado.
Parágrafo único. Os regulamentos de exploração do porto, os
contratos de arrendamento e a norma de pré-qualificação dos
operadores portuários deverão especificar exigências do
cumprimento da legislação ambiental, de segurança e de saúde do
trabalho, assim como sanções a serem aplicadas pela Administração
do Porto em caso de descumprimento daquelas exigências pelos
agentes envolvidos. (SEP, 2009, s. p.).
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3.3 Sistema de Gestão Ambiental para Portos
Há pouco tempo, as questões ambientais eram enfrentadas, no campo da
regulação, pela definição de padrões e limites de emissões. Entretanto, tem
aumentado o interesse das Autoridades Portuárias em promover iniciativas
ambientais de caráter mais amplo bem como em divulgar e aprimorar seu
desempenho ambiental, seus objetos e suas metas definidas. Para tanto, existem
muitas ferramentas atualmente disponíveis para contribuir com a gestão ambiental
nos portos, sendo que a mais eficiente e completa se concretiza com a
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
O objetivo principal de um SGA é garantir a promoção da melhoria contínua do
desempenho ambiental do empreendimento. O critério de ganho ambiental pode ser
aplicado para qualquer parâmetro ou aspecto do empreendimento, por exemplo,
redução do consumo de energia, minimização da geração de resíduos perigosos e
efluentes. A organização tem a liberdade de decidir seus próprios parâmetros para
buscar melhoria contínua.
As diversas ferramentas de gestão podem ser aplicadas isolada ou
conjuntamente, como é o caso de realização de auditorias (internas e externas) e
estabelecimento de procedimentos ambientais, treinamentos e sistema de registros.
Essas ferramentas podem ser consideradas elementos de um SGA. O primeiro
passo foi dado na Inglaterra, com a homologação da norma BS 7750, que introduziu
as especificações, a estrutura e os procedimentos para estabelecer um Sistema de
Gestão Ambiental contemplando todos os aspectos para aprimorar o desempenho
ambiental de uma organização.
Posteriormente, a referida norma inglesa serviu de base para a elaboração das
normas da série ISO 14.000 da Organização Internacional de Normatização (ISO),
organização

não

governamental

composta

por

instituições

nacionais

de

normatização. O Brasil é representado na ISO pela ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas), sociedade privada sem fins lucrativos. Portanto, as normas da
série ISO 14000 foram editadas pela ABNT com o prefixo NBR ISO, sendo que a
numeração corresponde às normas originais.
Aplicável a qualquer tipo de organização, as normas ISO 14.000 atendem às
exigências da universalização da linguagem ambiental e das necessidades da
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globalização dos mercados, e à aplicação imediata da linguagem dos setores
específicos, como o de armazenamento e movimentação de carga nos portos
(TAVARES, 2001).
As normas citadas têm por objetivo prover às organizações de elementos de
um Sistema da Gestão Ambiental (SGA) eficaz, que possa ser integrado a outros
requisitos da gestão e, ainda, auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e
econômicos. Não se pretende que estas normas, tais como outras normas, sejam
utilizadas para criar barreiras comerciais ou tarifárias, tampouco para ampliar ou
alterar as obrigações legais de uma organização.
Essas normas especificam os requisitos mínimos e as diretrizes que um
Sistema de Gestão Ambiental deve considerar, bem como as orientações para que a
organização desenvolva e implemente a política. O sucesso do sistema depende do
comprometimento de todos os níveis e funções da organização, especialmente da
alta administração. Um sistema desse tipo permite a uma organização desenvolver
uma política ambiental, estabelecer processos e objetivos para atingir as exigências
da política, e agir, conforme necessário, para melhorar seu desempenho,
demonstrando a conformidade do sistema com os requisitos destas normas. Devese notar que muitos desses requisitos podem ser abordados simultaneamente ou
reapreciados a qualquer momento.
Um Sistema de Gestão Ambiental portuário deve incorporar as considerações
ambientais nas tomadas de decisão do dia a dia das operações portuárias e ainda
no planejamento estratégico do Porto Organizado. Além da conformidade legal, o
SGA deve prover os meios adequados para alcançar sua melhoria contínua. O
sistema de gestão pode contribuir para que a administração portuária melhore sua
eficiência, reduza custos para a gestão de seus ativos e suas operações, bem como
minimize seus impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana.
Embora cada SGA seja customizado para a cultura das organizações e de
seus tópicos prioritários, a base conceitual da maioria dos sistemas segue a
estrutura do PDCA (planejamento – implantação – verificação – ação).

Essa

estrutura conhecida como ciclo PDCA, ciclo Shewhart ou ciclo de Deming, trata-se
de um processo contínuo interativo que possibilita a uma organização estabelecer,
implementar e manter sua política ambiental com base na liderança e no
comprometimento da alta administração em relação ao Sistema de Gestão
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Ambiental. Após a organização ter avaliado sua posição atual em relação ao meio
ambiente, os passos desse processo contínuo são: planejar; executar; monitorar,
verificar e rever os planos, os programas e os procedimentos ambientais para
promover continuadamente a gestão do dia a dia e as melhorias; e agir
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005).
Muitos portos já dispõem de componentes de um SGA implementados, por
exemplo: procedimentos, manuais de boas práticas, planos e programas de
conformidade legal. Entretanto, não possuem um instrumento sólido que garanta a
melhoria contínua da gestão ambiental de todas suas atividades calçada em uma
política institucional (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
2008).
Atualmente, existem dois modelos de SGA internacionalmente reconhecidos,
estabelecidos pelas seguintes normas:


ISO 14.001: Sistemas da Gestão Ambiental – requisitos com orientações
para uso (ABNT NBR ISO 14.001/2004);



European eco-management and audit scheme – EMAS (Resolução da
Comissão Europeia: EC no 1221/2009).

Segundo a norma NBR 14.001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004), o Sistema da Gestão Ambiental (SGA) é definido como “a parte
de um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e
implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais”. A
norma EMAS (EC no 1221/2009), por sua vez, estabelece o SGA como
a parte de um sistema da gestão de uma organização que inclui a
estrutura organizacional, responsabilidades, praticas, procedimentos,
processos e recursos utilizada para desenvolver e implementar sua
política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais

Tomando por base as Diretrizes Gerais sobre os Princípios, os Sistemas e as
Técnicas de Apoio estabelecidos pela NBR ISO 14.004, têm-se o essencial dessas
premissas orientadoras do desenvolvimento da gestão ambiental:


Princípio 1: comprometimento e política.
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Princípio 2: planejamento.



Princípio 3: implementação.



Princípio 4: medição e avaliação.



Princípio 5: análise crítica e melhoria.

Embora estas normas tenham sido desenvolvidas para se adequarem a
realidade de qualquer tipo de organização, independentemente de seu porte ou
atividades desenvolvidas, é possível a uma organização adaptar seu(s) sistema(s)
de gestão existente(s) de maneira a estabelecer um sistema da gestão ambiental
que esteja em conformidade com os requisitos desta norma. Deve-se notar, contudo,
que a aplicação de vários elementos do sistema da gestão pode diferir, dependendo
dos objetivos pretendidos e das partes interessadas envolvidas.
Essas normas não incluem requisitos específicos de outros sistemas da
gestão, tais como aqueles para qualidade (ISO 9.001/2000), segurança e saúde
ocupacional (OHSAS 18.001/1999), segurança (ISPS Code), responsabilidade social
(ISO

26.000),

segurança

da

cadeia

logística

(ISO

28.000),

finanças

ou

gerenciamento de risco, muito embora seus elementos possam ser alinhados ou
integrados com os de outros sistemas da gestão.
Importante ressaltar que para os Portos Organizados, devido a suas
características institucionais, número de atores envolvidos e a vasta gama de
atividades que podem ser desenvolvidas em sua área de abrangência, torna-se
necessária a realização de uma abordagem diferenciada para a definição de seu
escopo e efetiva implementação do SGI em sua estrutura, conforme será abordado
no capítulo seguinte.
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4

INSTRUMENTOS

E

FERRAMENTAS

DISPONÍVEIS

PARA

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL PORTUÁRIA
A estrutura do Sistema de Gestão Ambiental proposto pela norma ABNT NBR
ISO 14.001/2004 foi desenvolvida para ser aplicável a qualquer tipo de empresa,
independentemente de seu perfil. Entretanto, a forma pela qual o sistema de gestão
é ajustado à estrutura da organização pode ser muito variável, mesmo quando
tratam-se de empresas do mesmo setor ou segmento de atuação. Dessa forma,
duas organizações que desenvolvam atividades similares, mas que tenham níveis
diferentes de desempenho ambiental, ainda assim podem igualmente estar em
conformidade com seus requisitos.
O tema é relativamente recente para o setor portuário. As especificidades da
gestão desses empreendimentos, além da grande variabilidade dos atores
envolvidos, das atividades desenvolvidas no porto, das características geográficas e
das regulamentações aplicáveis para cada porto, colaboraram para que atualmente
existam poucos exemplos de instrumentos ou ferramentas desenvolvidas para
serem aplicadas na gestão ambiental portuária nacional.
Neste capítulo, são abordados os instrumentos e as ferramentas selecionados a
partir de pesquisa bibliográfica.

Dois foram os principais aspectos considerados

para realizar a seleção. O primeiro relaciona-se a aplicação bem-sucedida, em
portos nacionais ou internacionais, de tais instrumentos e ferramentas. O segundo,
por sua vez, considera a possibilidade de adaptação desses fatores para a sua
utilização pelas Autoridades Portuárias nacionais, levando em conta o modelo
institucional do sistema portuário nacional estabelecido pela Lei Federal nº 8630/93,
com toda a regulamentação nacional que rege o setor portuário e as características
geográficas e socioambientais encontradas nos portos distribuídos na costa
brasileira.
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4.1 Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA)
A Associação Americana de Autoridades Portuárias (American Association of
Port Authorities – AAPA) congrega mais de 150 autoridades portuárias de portos do
Canadá, Caribe, América Latina e Estados Unidos. A AAPA desenvolve importantes
ações ambientais em parceria com seus associados – as empresas de tecnologia e
a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) –, dentre as quais podem ser
destacadas as que se apresentam a seguir.



Manual de Gestão Ambiental – Environmental management handbook
(AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES, 1998):

A elaboração de um guia com ferramentas e práticas de gerenciamento das
atividades portuárias voltadas à prevenção e à remediação dos impactos ambientais
do setor.



Projeto de assistência para portos – Ports EMS/SMS Assistance Project (2004
– 2008):

O projeto de implantação de Sistemas de Gestão Integrado (meio ambiente e

segurança) nos portos americanos foi desenvolvido como parte do Programa de
Estratégias Setoriais, que estava em curso no período da criação projeto, em
parceria entre a AAPA, a EPA (Agência Ambiental Federal Americana Environmental Protection Agency) e a GETF (Global Environment & Technology
Foundation). Esta iniciativa serviu para testar a aplicabilidade e os benefícios da
estrutura de um sistema

proposto, especificamente para portos,

para o

gerenciamento ambiental, a análise de conformidade, a prevenção de poluição e a
segurança.
Em cada edital do programa, foram selecionados cerca de dez portos para
participar de um programa com duração de dois anos, ao longo dos quais estariam
recebendo assistência técnica e treinamentos durante as quatro fases do processo
de implementação do Sistema de Gestão Integrada – SGI (meio ambiente e
segurança portuária). Os portos participantes foram selecionados por meio de um
processo de qualificação que avaliou as melhores práticas da gestão ambiental entre
os portos interessados. Para implementação do SGI proposto, foi considerada a
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norma ISO 28.000 que estabelece padrões para especificações dos sistemas de
gestão da segurança em cadeias produtivas, tendo essa grande alinhamento com os
elementos da norma ISO 14001.
A empresa GETF estruturou uma metodologia para que os portos participantes
pudessem desenvolver e implementar seus sistemas de gestão em quatro etapas
(Figura 7). Todas as etapas foram precedidas da realização de workshops de
treinamento com todos os participantes envolvidos. O objetivo destes treinamentos
foi preparar os gestores dos portos para coordenarem o processo de elaboração e
implementação previsto para cada etapa.
Figura 7 – Ações previstas em cada etapa do processo de implementação do SGA,
conforme proposto pela GETF

Fonte: adaptado de AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES (2006).

Para

acompanhamento

do

processo,

mensalmente

foram

realizadas

conferências não presenciais para troca de experiências. Paralelamente, a empresa
GETF manteve todo o suporte técnico individualizado para cada porto participante.
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Com base nos resultados e nas experiências adquiridas ao longo da realização
do projeto que abrangeu 25 portos, foram desenvolvidos manuais e guias para a
implementação de Sistemas de Gestão Integrada direcionados para as Autoridades
Portuárias. Adicionalmente, foram disponibilizados os produtos individuais dos
portos com os resultados de cada etapa do projeto (UNITED STATES
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2008; AMERICAN ASSOCIATION OF
PORT AUTHORITIES, 2006). Esses resultados são bastante interessantes e podem
ser utilizados como referência para os portos que estejam passando pelo processo
de implementação de sistemas de gestão, pois evidenciam práticas adotadas com
sucesso ou, ao contrário, prontamente antecipam caminhos iniciados que não
obtiveram resultados satisfatórios.



Premiação de Desempenho Ambiental – Environmental Improvement Awards
(1973 – 2011):

Desde 1973, a AAPA vem mantendo o programa de iniciativas ambientais, pelo
qual reconhece e estimula as atividades que beneficiam o ambiente e agregam
princípios de sustentabilidade em seus portos.

A associação realiza o

reconhecimento de projetos em quatro categorias: melhoria ambiental, mitigação,
envolvimento comunitário e gerenciamento ambiental. Adicionalmente também
ocorre a premiação conhecida como Calvin Hurst Award para os portos que
desenvolveram iniciativas inovadoras de sucesso.
Esta ação tem contribuído muito para o aumento da competitividade entre os
portos associados e tem estimulado a busca do desenvolvimento de novas soluções
e tecnologias. Além disso, esta premiação tornou-se um importante instrumento de
divulgação dos esforços empreendidos pelas Autoridades Portuárias na procura da
melhoria contínua de sua gestão ambiental.



Instituto

Internacional

para

Sustentabilidade

de

Portos

Marítimos

–

International Institute for Sustainable Seaports – I2S2
O Instituto Internacional para Sustentabilidade de Portos Marítimos foi
desenvolvido pela GETF em parceria com a AAPA. Trata-se de uma organização
sem fins lucrativos que tem como principal objetivo tornar-se centro de excelência
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para

promover

práticas

sustentáveis

desenvolvidas

e

implementadas

por

Autoridades Portuárias, seus arrendatários e comunidade portuária em geral.
O I2S2 é uma importante plataforma utilizada para a troca de experiências entre
portos e seus parceiros para difundir práticas de sucesso, experiências aprendidas e
medidas para redução de custos no processo de implementação de sistemas de
gestão e soluções sustentáveis.
Uma importante contribuição do I2S2 foi dada após o lançamento da publicação
sobre as iniciativas ambientais dos portos marítimos mundiais (I2S2/GETF, 2010).
Nessa publicação, são abordados estudos de casos específicos, relatando todas as
etapas de implantação dos projetos selecionados, com a indicação das ferramentas
utilizadas, das principais diretrizes, dos obstáculos e do retorno obtido. Também são
detalhadas as questões geográficas, financeiras e regulatórias que balizaram as
tomadas de decisão em cada porto quando estavam implementando novas práticas.

4.2 European Sea Ports Organization (ESPO) e EcoPorts Foundation
(EPF)
A Organização Europeia de Portos Marítimos (ESPO) vem trabalhando
intensamente para garantir a melhoria do desempenho ambiental de seus portos
associados. O ponto de partida se deu pela publicação do código de boas práticas
ambientais (EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 1994), que estabeleceu
uma série de iniciativas que, por mais de dez anos, até sua atualização
(EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2003), apresentou grande contribuição
para demonstrar práticas aplicadas para o constante aprimoramento da gestão
ambiental e do desenvolvimento sustentável dos portos europeus (WOOLDRIDGE;
TSELENTIS; WHITEHEAD,1998). Outras contribuições significativas foram lançadas
com a publicação do código de práticas para a preservação de aves e ecossistemas
(EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, 2007), do guia de boas práticas para
mapeamento e gerenciamento de ruídos em áreas portuárias (VAN BREEMEN et al,
2008) e do código de práticas para integração social (EUROPEAN SEA PORTS
ORGANIZATION, 2010).
Diversos programas participativos foram desenvolvidos com portos vinculados à
ESPO e em parceria com universidade e centros de pesquisa europeus. Dentre
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esses programas, destacam-se o projeto ECO-Information (EUROPEAN SEA
PORTS ORGANIZATION, 1999) e a criação da Fundação EcoPorts (EPF) que, com
a União Europeia e os portos associados, serviram para desenvolver diversas
ferramentas e metodologias específicas para permitir que os portos conseguissem
se adequar à conformidade legal e implantar boas práticas para a gestão ambiental
(WOOLDRIDGE; STOJANOVIC, 2004).
A seguir serão detalhadas as principais ferramentas, ações e projetos
desenvolvidos pela ESPO/EPF.


Metodologia de autodiagnóstico (Self-Diagnosis Method — SDM):

Trata-se de uma ferramenta desenvolvida para avaliar o desempenho da gestão
ambiental das Autoridades Portuárias. O SDM foi construído por duas equipes de
pesquisadores que analisaram aproximadamente 60 portos (DARBRA et al, 2004).
Com o uso dessa ferramenta, é possível identificar os objetivos, as metas para a
melhoria e os índices para avaliar o status dos procedimentos existentes nos portos
e compará-los com a estrutura do sistema de gestão proposto pela ISO 14001 e pela
EMAS.
O objetivo principal do SDM é revisar todas as atividades de gestão e os
procedimentos que podem potencialmente causar impactos ao meio ambiente e
avaliar a maneira como a Autoridade Portuária controla seus aspectos ambientais.
Esta ferramenta foi padronizada para ser o primeiro “passo” da implantação
voluntária de um sistema de gestão em portos Organizados ou para realizar
auditorias internas. Sua aplicação se dá por meio do preenchimento de um “cheklist”
que pode ser feito em apenas 6 horas, quando conduzido por um usuário
inexperiente. O vocabulário, os princípios e a estrutura são compatíveis com os da
Norma ISO 14001.
Visando orientar os usuários sobre a forma correta de utilizar a ferramenta, a
EPF desenvolveu um guia autoexplicativo que apresenta de forma bastante clara e
objetiva todas as etapas previstas no SDM (EPF, 2004). Vale salientar que no
estudo de caso que será apresentado neste trabalho esta ferramenta foi utilizada
como referência principal.
A EPF também desenvolveu uma metodologia para a avaliação estratégica de
aspectos ambientais relevantes (Strategic Overview of Significant Environmental
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Aspects – SOSEA). O principal objetivo da aplicação do SOSEA é ajudar os
gestores a identificar aspectos ambientais significativos que merecem precaução e
prioridade no processo de gestão ambiental (DARBRA et al, 2005).

Da mesma

forma, a EPF também desenvolveu procedimentos para a seleção de indicadores
que devem ser prioritariamente monitorados para orientar o gerenciamento da
sustentabilidade das atividades portuárias (PERIS-MORA et al, 2005).



Sistema de avaliação ambiental portuária (Port Environmental Review System
— PERS):

Esta ferramenta foi desenvolvida especificamente para auxiliar as Autoridades
Portuárias a implementar um Sistemas de Gestão Ambiental. A estrutura proposta
pelo sistema PER é baseada na Norma ISO 14.001, de modo a possibilitar que os
portos possam buscar certificações internacionais independentes. Entretanto, foram
realizados diversos ajustes para que ela se adaptasse às necessidades e às
particularidades das Autoridades Portuárias Europeias, conforme pode ser
observado na Figura 8.
Figura 8 – Análise comparativa da estrutura proposta pelo Sistema PER (ECOPORTS) e
pela Norma ABNT NBR ISO 14001.

Fonte: (EPF, 2004)

Para que os portos que adotarem a implementação do sistema PER possam
finalmente ser certificados, a EPF também tem como proposta a submissão a um
processo de auditoria externa. Tal certificação (PERS certification) é a única no
mundo específica para as Autoridades Portuárias.
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As ferramentas elaboradas pela EPF abordadas neste item foram planejadas
para serem utilizadas de forma isolada ou sucessiva, a ser escolhido a critério da
interessada, podendo essa ter a intenção de completar todas as etapas do processo
de implementação do Sistema de Gestão Ambiental (Figura 9).
Figura 9 – Ferramentas que podem ser utilizadas em cada etapa do processo de
implementação do Sistema de Gestão Ambiental

Fonte: JOURNÉE; WOOLDREDGE, 2005a; JOURNÉE; WOOLDREDGE, 2005b.

A descrição completa do processo de implementação das ferramentas propostas
pela EPF é apresentada no guia de implementação de Sistemas de Gestão
Ambiental para instalações portuárias, desenvolvido a partir das experiências
adquiridas no processo de implementação do SGA para a Autoridade Portuária do
Porto de Valença na Espanha (2002).


Sistema de coleta de informações ambientais para portos (Port Environmental
Information Collector - PEARL Project):

Esta ferramenta consiste em uma plataforma interativa integrada a um sistema
de coleta de informações geoambientais nos Portos, incluindo monitoramento por
imagens de satélite integrado a modelos matemáticos que permitem a realização de
mapas de deriva de manchas de óleo, no caso de ocorrência de vazamentos, e
previsões oceanográficas e meteorológicas ajustadas para a região do porto.
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Base de dados sobre boas práticas e estudos de caso

Ao longo de todos os projetos, eventos e ações desenvolvidos pela ESPO e pela
EPF nas últimas duas décadas, foi acumulada muita experiência e muitas
informações sobre gestão ambiental portuária. Atualmente, a EPF possui um banco
de informações disponibilizado para seus associados para obtenção de orientações,
estudos de caso de melhores práticas e diversas soluções ambientais que podem
ser utilizadas pelas Autoridades Portuárias bem como orientar os trabalhos dos
diversos técnicos capacitados ao longo deste mesmo período (ESPO, 2013).



Programa de treinamento

Os treinamentos consistem em cursos adaptados às perspectivas locais e
nacionais da legislação e das condições operacionais, cujos instrutores são
profissionais portuários e especialistas acadêmicos certificados.


Workshops

A EPF realiza anualmente diversos eventos para promover a troca de
informações e experiências entre os portos participantes. O foco principal desses
encontros é difundir o conhecimento e possibilitar o acompanhamento do processo
de implementação de Sistemas de Gestão Ambiental e as melhores práticas
ambientais desenvolvidas.

4.3 Parcerias para a gestão ambiental dos mares do leste da Ásia
(PEMSEA):

PORT

SAFETY,

HEALTH

AND

ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT CODE (PSHEM Code)
O Código Portuário de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (PSHEM Code) foi
desenvolvido a partir do programa regional GEF/UNDP/IMO de PARCERIAS PARA
GESTÃO AMBIENTAL DOS MARES DO LESTE DA ÁSIA (PEMSEA), com a
participação e a colaboração de diversas organizações internacionais, indicadas a
seguir:


International Association of Lighthouse Authorities (IALA).



International Association of Ports and Harbours (IAPH).
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International Labor Organization (ILO).



Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).



Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC).



United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD).



United Nations Environment Programme (UNEP).

O Código PSHEM propõe requisitos para a implantação de um Sistema de
Gestão Integrada de segurança, saúde e meio ambiente para portos, possibilitando
que as Autoridades Portuárias e as demais empresas que desenvolvem trabalhos
com os portos controlem os aspectos ambientais, os riscos e os perigos identificados
e garantam o constante aprimoramento do desempenho.
A estrutura do Sistema de Gestão Integrada proposto pela PSHEM é embasada
nos princípios e nas diretrizes propostos pelas normas ISO 14.001, ISO 9.001 e
OSHAS 18.001. Os guias de implementação desenvolvidos pela PSHEMS são
compostos de documentos que contêm referências técnicas e exemplos de boas
práticas internacionais ajustadas para a realidade dos países do leste asiático. Para
atender aos objetivos do Código PSHEMS, a Autoridade Portuária ou o Operador
Portuário deverá estabelecer, implementar e manter as premissas do código,
seguindo os guias referenciais do PSHEMS com o ciclo de melhoria contínua.
O Código PSHEMS não estabelece critérios para o controle dos aspectos
específicos de cada Porto Organizado ou instalação portuária. Portanto, devido a
sua versatilidade, pode ser aplicado em qualquer porto. O processo de
reconhecimento do Código PHSEMS é formalmente estabelecido pelo processo de
avaliação de conformidade com os requisitos do código e a confirmação da efetiva
implementação do sistema no porto. O sistema de certificação é embasado em três
níveis de avaliação que possibilitam que as Autoridades Portuárias ou Operadores
Portuários busquem a excelência por meio do processo de aperfeiçoamento
constante. O processo de reconhecimento passa por um fluxo típico de uma
auditoria

de

conformidades

de

atendimento

a

regulamentos

e

padrões

internacionais, sendo que o critério de análise envolve a avaliação dos objetivos
atingidos a partir da implementação do Sistema de Gestão Integrada PHSEMS.
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4.4 Integração das ferramentas aplicadas para a gestão ambiental
portuária
Todas essas ferramentas disponibilizadas pelas diversas instituições

e

apresentadas anteriormente, mesmo as elaboradas para serem aplicadas em
diferentes regiões do planeta, foram desenvolvidas com um objetivo muito
semelhante, que é a promoção do aprimoramento da gestão ambiental nos portos,
com o foco na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental.
Existem também aquelas aplicadas especificamente para terminais portuários ou
operadores portuários de determinado segmento, como é o caso do CCQI (Indicador
de Padronização de Qualidade de Cadeias de refrigerados – Cool Chain Quality
Indicator Standard) e do CTQUI (Indicador de Qualidade de terminais de Contêiner –
Container terminal Quality Indicator).
A partir do levantamento realizado, foram destacadas as principais ferramentas
nacionais e internacionais disponíveis e apresentadas suas características
relevantes. A Figura 10 expõe a abrangência de cada um dos Sistemas de Gestão
Ambiental levantados, separados por meio da associação de seus objetivos no que
diz respeito a meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, qualidade, e Código
de segurança ISPS.
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Figura 10 – Resumo esquemático das padronizações, abordagens, ferramentas
aplicadas para portos e suas relações/integrações

Fonte: desenvolvido pelo autor.

Além das ferramentas abordadas anteriormente, existem muitas outras
construídas com o objetivo de realizar uma verificação da qualidade da gestão
ambiental de cada porto, como é o exemplo do projeto "Green Marine" utilizado para
a avaliação dos portos e dos estaleiros americanos e canadenses localizados na
região dos Grandes Lagos, do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico Norte. Esse
projeto é muito semelhante às avaliações realizadas pela ESPO nos portos
europeus,

conforme

abordado

anteriormente

(EUROPEAN

SEA

PORTS

ORGANIZATION, 2010). Em 2011, a gerência de meio ambiente da ANTAQ, em
parceria com o Centro Interdisciplinar de Estudos de Transportes (Ceftru) da
Universiddade de Brasília (UnB), realizou um importante estudo de verificação da
gestão ambiental dos portos brasileiros, com o intuito de desenvolver um índice de
qualidade de gestão ambiental em Portos Organizados (ANTAQ & UnB, 2011). Os
levantamentos foram aprimorados a partir do SIGA, que já vinha sendo aplicado
anualmente, e avaliados por meio de um modelo próprio que atribui valores às
informações obtidas, tornando possível criar um ranking da gestão ambiental nos
Portos Organizados.
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5

APLICAÇÃO

DO SISTEMA DE

GESTÃO

AMBIENTAL

NO

PORTO

ORGANIZADO DE SÃO SEBASTIÃO-SP
Neste capítulo, apresentam-se os resultados do estudo de caso. O Porto
Organizado selecionado é o de São Sebastião, localizado no Litoral Norte do Estado
de São Paulo (Figura 11).
Figura 11 – Mapa de localização do Porto de São Sebastião

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ Porto de São Sebastião, 2009.

Primeiramente, será apresentado o histórico do Porto de São Sebastião e, em
seguida, será realizada uma breve caracterização, tendo em vista aspectos
considerados relevantes para o entendimento da estrutura do SGA proposto ao final.

5.1 O Porto Organizado de São Sebastião
O Porto Organizado de São Sebastião está localizado no Canal de São
Sebastião, compreendido entre a ilha de mesmo nome (Município de Ilhabela) e o
continente, tem uma forma curva cuja orientação com o norte verdadeiro varia entre
NE/N e SW em suas entradas norte e sul, respectivamente (Figura 12).
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Figura 12 – Área do Porto Organizado de São Sebastião definida pelo Decreto Federal
sem número de 28 de agosto de 2007

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de São Sebastião, 2009.
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Essas entradas, com a configuração afunilada, têm larguras aproximadas de 7
km na porção norte e 6 km ao Sul, sendo a parte mais estreita, com
aproximadamente 1,9 km, localizada diante da Ponta do Araçá. As regiões mais
profundas do canal estão localizadas no lado insular, atingindo profundidade máxima
de aproximadamente 50 m na parte central.
A Companhia Docas de São Sebastião é a Autoridade Portuária do Porto
Organizado de São Sebastião. A área do Porto Organizado foi definida pelo Decreto
Federal sem número de 28 de agosto de 2007. Na porção marítima, o Canal de
Acesso oferece duas barras de entrada, demarcadas pelos faróis da Ponta das
Canas, ao norte, e da Ponta da Sela, a sudoeste da ilha de São Sebastião. O canal
de navegação da barra norte possui 550 m de largura e 18 m de profundidade ; a
barra sul, por sua vez, pode ser considerada o principal acesso aquaviário do porto,
apresenta largura de 300 m, com profundidade de 25 m, em um total de 22,8 km de
extensão. De acordo com publicação em jornal da época, no final da década de 30
foi realizada a dragagem de nivelamento do fundo do Canal de acesso para 25 m
com a remoção de aproximadamente 400.000 m3 de argila marinha4.
Na área do Porto Organizado estão instalados o Terminal de uso privativo da
PETROBRÁS/TRANSPETRO (Terminal Aquaviário de São Sebastião – TASS,
também conhecido como Terminal Almirante Barroso – TEBAR) e o Porto Público de
São Sebastião, administrado pela Companhia Docas de São Sebastião.

5.2 Caracterização do Porto Público
Localizado no Município de São Sebastião, estado de São Paulo, o Porto
Público de São Sebastião encontra-se referenciado pelas coordenadas geográficas
23º48’53” Sul e 45º23’00” Oeste. Esse porto encontra-se a uma distância de
aproximadamente 220 km de São Paulo; 145 km de Santos e 390 km do Rio de
Janeiro, considerando-se o acesso rodoviário (Figura 13). O porto pode ser
alcançado pelas rodovias SP-055/BR-101 (Rodovia Dr. Manuel Hypolito do Rego,
Rio-Santos), que encontra a SP-099 (Rodovia dos Tamoios, São José dos Campos
– Caraguatatuba), em Caraguatatuba, a qual dá acesso ao Vale do Paraíba e à BR-

4

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto de São Sebastião, aprovado pelo CAP em
2010.
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116 (Rodovia Presidente Dutra, Rio – São Paulo), à SP-070 (Sistema
Trabalhadores, São Paulo-Taubaté) e à SP-065 (Rodovia D. Pedro I, Jacareí Campinas). A área do Porto Público está limitada ao norte pelas Avenidas Antônio
Januário do Nascimento e São Sebastião, à leste pelo Canal de São Sebastião, ao
sul pelo enrocamento que se inicia na foz do Córrego Mãe Isabel, e à oeste pela
antiga linha de costa e Rua do Cais (Figura 14).
Figura 13 – Acesso rodoviário ao Porto de São Sebastião

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de São Sebastião, 2009.
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Figura 14 – Limite da área do porto público de São Sebastião e indicação das principais
vias de acesso urbano

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto de São Sebastião, 2009.

5.2.1 Histórico do Porto
São Sebastião, a cidade mais antiga do Litoral Norte, deve seu nome à expedição
de Américo Vespúcio, que passou ao largo da Ilha de São Sebastião, onde hoje está
o Município de Ilhabela, em 20 de janeiro de 1502. A ocupação portuguesa ocorreu
no início da História do Brasil, após a divisão do território em Capitanias
Hereditárias, com o desenvolvimento econômico resultante da produção de dezenas
de engenhos de cana de açúcar, caracterizou-se como núcleo habitacional e
político, emancipando-se em 16 de março de 1636.
O Município de São Sebastião, desde o século XVIII, assistiu a um importante
desenvolvimento econômico baseado em culturas como a cana de açúcar
(mencionada logo acima), o café, o fumo e a pesca da baleia. O porto local era
utilizado para o transporte de mercadorias e fazia parte da rota de ouro de Minas
Gerais, que seguia por mar para o Rio de Janeiro.
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Com a construção das ferrovias D. Pedro II e São Paulo Railway, que
fortaleceram o Porto do Rio de Janeiro e de Santos, a importância comercial de São
Sebastião foi reprimida.
Devido à necessidade de construção de um píer avançado em direção ao canal
para permitir a operação com navios de maior porte, nos anos 40 iniciou-se a
implantação da infraestrutura portuária com a construção de um píer avançado até a
profundidade de aproximadamente 8 metros. Mais tarde, nos anos 60, foi construído
o Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) da Petrobrás para atender às
demandas da cadeia logística que envolve o transporte e o armazenamento de
petróleo e derivados, fatores decisivos para a retomada do desenvolvimento
econômico da região.
A história do Porto Público de São Sebastião se inicia em 1927, por meio do
Decreto Federal nº 17.957, pelo qual a União concedia ao Estado de São Paulo
autorização para a construção dos portos de São Sebastião e São Vicente. Mais
tarde, porém, tendo em vista a falta de projetos definitivos, o Decreto de concessão
foi anulado. Em 13 de julho de 1934, com o Decreto nº 24.729, a União concedeu
novamente ao Estado de São Paulo a construção, o aparelhamento e a exploração
do Porto de São Sebastião pelo prazo de 60 (sessenta) anos. O contrato foi
registrado no Tribunal de Contas da União em 27 de outubro de 1934.
Os projetos para a construção do Porto foram iniciados em 1934, com as obras
estendendo-se até 1954. Em 20 de janeiro de 1955, o Porto de São Sebastião foi
aberto ao tráfego. Em 18 de setembro de 1952, por meio da Lei Estadual nº 1.776,
foi criada a Administração do Porto de São Sebastião, subordinada à Secretaria de
Viação e Obras Públicas. Posteriormente, passou a ser subordinada ao
Departamento Hidroviário da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo.
De acordo com o Decreto Estadual nº 29.884, de 4 de maio de 1989, a
administração do Porto passou a ser efetuada pela DERSA

(Desenvolvimento

Rodoviário S/A), empresa essa vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do
Estado de São Paulo, perdurando essa condição até 31 de maio de 2007, quando se
encerrou a concessão até então em vigor. Antes disso, o Porto foi administrado por
diversas empresas e departamentos relacionados à administração do Governo do
Estado de São Paulo.
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Para dar continuidade à administração do Porto pelo Estado, foi firmado, em 1º de
junho de 2007, o Convênio de Delegação entre a União e o Estado de São Paulo
para a consecução de melhorias no Porto, entre elas, o oferecimento de condições
mínimas de competitividade, obras de adequação e ampliação, a capacitação da
mão de obra própria e avulsa, a reestruturação administrativa e organizacional, e a
instituição de um novo plano de expansão para o Porto.
Por intermédio do Decreto Estadual n° 52.102, de 29 de agosto de 2007, foi
criada a COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. A Companhia, constituída sob
a forma de sociedade anônima, é vinculada à Secretaria de Logística e Transportes
do Estado de São Paulo, tem personalidade jurídica de direto privado e a finalidade
única de administrar, explorar e desenvolver o Porto Organizado de São Sebastião.
A empresa assumiu sua atividade de administradora portuária a partir de 15 de
dezembro de 2007 (transitoriamente até esta data o Porto continuou sendo
administrado pela empresa estatal DERSA).
5.2.2 Licenciamento Ambiental
À época da implantação do Porto de São Sebastião, entre as décadas de 50 e 60,
posteriormente no início de sua operação bem como durante as realizações das
obras de melhoria e ampliação das instalações portuárias, década de 70, a
legislação vigente não previa a formalização de Licenciamento Ambiental.
Em fevereiro de 1987, o Departamento Hidroviário (DH) promoveu, por meio de
protocolo de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o licenciamento ambiental das
obras de ampliação do porto e do retroporto de São Sebastião, envolvendo alguns
aspectos do “Plano Diretor do Porto de São Sebastião” e do “Projeto Executivo do
Enrocamento para Contenção do Aterro Hidráulico da Área do Retroporto”, com a
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo pelo Processo SMA nº
156/87.
A ampliação do Porto de São Sebastião, nesse caso, estaria dividida em duas
etapas distintas, incorporando o aproveitamento do material proveniente de serviços
de dragagem aos berços de acostagem do TASS e desmonte do morro localizado
nos limites da área onde se previa a instalação de tanques de armazenagem de
petróleo.
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A primeira fase de obras consistia na implantação de berço de acostagem de
250m de comprimento, acompanhada de aterro hidráulico da área imediatamente
posterior a ele (Área A’, Figura 14) e respectivo dique de contenção; aterro hidráulico
e dique de contenção da área compreendida entre o portão de acostamento da
travessia de balsas e o alinhamento dos oleodutos submarinos da Petrobrás (Área
B, Figura 14); e, por fim, aterro e dique de contenção da área situada a norte do
alinhamento dos oleodutos submarinos da Petrobrás (Área C, Figura 15).

Figura 15 – Ampliações autorizadas pelo CONSEMA em 10 de julho de 1987

Fonte: Processo SMA nº 156/87, e Estudo de Impacto Ambiental - EIA do projeto de
ampliação do Porto de São Sebastião.

A segunda fase da obra compreendia um dique de contenção entre a área A’
e a Ponta do Araçá e um aterro na área remanescente entre a linha de costa para
ser utilizada na futura expansão da retroária portuária. Desde sua implantação,
todos os projetos de ampliação propostos para o Porto de São Sebastião previam a
ocupação desse ponto5 devido ao potencial de uso dessa área contígua ao berço,
como pode ser evidenciado no projeto original de 1940 (Figura 16) e no Plano
Diretor Portuário do Brasil, elaborado pela da PORTOBRAS na década de 70
(Figura 17).
5

Pode ser feita esta substituição para evitar a repetição do termo “área”?
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Figura 16 – Projeto original do Porto de São Sebastião

Fonte: Diretoria de Viação, 1940.

Figura 17 – Plano Diretor Portuário do Brasil - PORTOBRAS, década de 70

Fonte: Plano Diretor Portuário do Brasil – PORTOBRAS, 1972
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Após a análise dos documentos, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de
São Paulo concluiu pela aprovação do RIMA, por meio da Deliberação do Conselho
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) no 29 de 10 de julho de 1987, bem como
determinou que somente a primeira fase da ampliação do Porto seria objeto do
licenciamento ambiental em questão. Com isso, foram executados os aterros
referentes à primeira fase das obras (Áreas A, B e C), restando ainda a execução do
berço de acostagem, que, atualmente, tendo em vista o crescimento da demanda do
Porto e a mudança das características dos navios modernos, tornou-se obsoleto na
forma descrita no estudo ambiental referido.

5.2.2.1 Licença Ambiental de Operação - Municipal
Em atendimento às disposições constantes na Lei Municipal nº 848, de 10 de abril
de 1992, que dispõe sobre a Política Ambiental do Município de São Sebastião, foi
apresentado à Prefeitura Municipal de São Sebastião, em novembro de 1993, o
Relatório Técnico para o Licenciamento Ambiental de Operação do Porto de São
Sebastião.
O referido relatório contemplava as características físicas e operacionais do Porto
de São Sebastião; os aspectos ambientais da operação portuária, como o
transporte, os riscos e os acidentes com cargas, os resíduos; as análises de riscos;
a determinação das medidas mitigadoras e as recomendações de acordo com os
riscos apontados; e as diretrizes para elaboração de Plano de Ação de Emergência.
Após sua análise, foi emitida a Licença Ambiental Municipal pela Secretaria de
Obras e Meio Ambiente, sendo a última atualização dessa licença expedida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 14 de outubro de 2008, com validade
até 11 de abril de 2009.
Após a emissão da Licença de Operação do Porto Organizado expedida pelo
IBAMA em fevereiro de 2010, que será comentada a seguir, a Licença de Operação
Municipal foi cancelada por determinação do próprio IBAMA.
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5.2.2.2 Licença de Operação (CETESB) – Dragagem de Manutenção
O processo para dragagem de manutenção teve seu início em fevereiro de 2006,
sendo conduzido pela então administradora do Porto, DERSA, com a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente (processo n°13.536/06).
O objeto inicial foi restaurar a profundidade de projeto da faixa acostável do cais
externo (berço 101) e dos dolphins de amarração do Porto de São Sebastião, em
área de 300 m x 47 m sob lamina d’água, sendo proposta a realização de dragagem
de manutenção.
Em 07 de junho de 2006, foi emitida a Licença Ambiental Prévia (LP) n° 00973 e
no mês de outubro de 2006 , após emissão da Licença Ambiental de Instalação (LI)
n° 00415 em 04 de agosto de 2006, foi executado o desassoreamento do local
proposto. Removeu-se cerca de 46.000 m3 de sedimento não contaminado, com a
disposição do material dragado em uma área de 40.000 m2 localizada na bacia de
sedimentação já existente sobre o aterro (Pátio 04).
Após o encerramento da primeira etapa de obras de dragagem a Autoridade
Portuária solicitou, em janeiro de 2008, a realização de dragagem de manutenção da
dársena, com os berços 201, 202, 203 e 204, para a profundidade original de
aproximadamente 8 metros, por meio da remoção de volume aproximado de
100.000 m3. Posteriormente à análise da documentação solicitada e à verificação do
atendimento às condicionantes impostas, a Secretaria Estadual do Meio AmbienteSMA emitiu, em 8 de abril de 2008, a Licença Ambiental de Operação (LO) n°
00297, com validade de cinco anos, contemplando
Obras de dragagem de manutenção da faixa acostável do cais
externo (volume de 46.000m3 de sedimento) e da Bacia de Evolução
(volume de 94.009,70 m3 de sedimento) do Porto de São Sebastião,
com destinação final do material removido no terreno pertencente à
área prevista para expansão do porto. (CETESB, Licença
Ambiental de Operação n° 00297.)

A dragagem da dársena teve seu início em 26 de maio de 2008, sendo concluída
em 5 de setembro de 2008. Em 2010, o volume autorizado para dragar foi retificado,
tendo em vista a solicitação realizada pela administração do Porto para que se
pudesse realizar a manutenção de profundidade do berço externo e da bacia de
evolução.
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Para a realização de tais atividades, devem ser atendidas as condicionantes
ambientais, dentre elas, monitoramento ambiental durante todas as etapas de
execução do projeto, estando de acordo com as condicionantes constantes das
Licenças emitidas (LP, LI e LO) e os Pareceres Técnicos – DAIA e CETESB. O
processo foi integralmente conduzido pela CETESB, que também ficou responsável
pelo acompanhamento das condicionantes por meio da realização de vistorias e
avaliação dos relatórios apresentados pelo empreendedor.
Após a emissão da LO do IBAMA 908/2010, as atividades de dragagem de
manutenção passaram a ser conduzidas com o IBAMA, por se tratar de atividade
inerente as ações de manutenção da operacionalidade da infraestrutura portuária e,
portanto, vinculada à Licença Ambiental do Porto Organizado.

5.2.2.3

Licença de Operação Retificadora (IBAMA)

Conforme apresentado no Capítulo 2, os portos devem obrigatoriamente passar
por processo de regularização ambiental, tendo em vista a obtenção de Licença de
Operação Retificadora (LO) com o órgão ambiental competente.
Nesse sentido, em 2005, a então administradora do Porto de São Sebastião
(DERSA) iniciou o processo de regularização com o IBAMA. Devido à complexidade
do processo administrativo e às inúmeras exigências que precisavam ser cumpridas,
o processo foi interrompido, sendo retomado somente em 2008, quando ocorreu a
criação da Companhia Docas de São Sebastião que passaria a ser a administradora
daquele porto. Com a retomada do processo, foram contratados diversos estudos
para complementar as informações faltantes, atualizar a caracterização do
empreendimento e de suas operações, realizar o levantamento de aspectos e
impactos ambientais, bem como elaborar os planos e os programas de mitigação
dos impactos, do monitoramento da qualidade ambiental, do controle operacional, do
gerenciamento de emissões, das auditorias, das contingências, da comunicação e
da educação ambiental. Todas essas informações foram consolidadas em um Plano
de Controle Ambiental submetido para a análise da equipe técnica do IBAMA.
Em fevereiro de 2010, foi emitida a Licença de Operação no. 908 referente à
regularização das atividades de gestão e das operações portuárias realizadas na
área do Porto Organizado de São Sebastião, contemplando ainda as operações de
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dragagem de manutenção de profundidade no cais de atracação e na bacia de
evolução.
Embora o porto disponha de uma autorização para a continuidade de suas
operações, a realização de novas operações pretendidas para ocorrerem naquele
porto bem como a execução de obras de adequação da infraestrutura existente e de
instalação de novos equipamentos móveis ou inamovíveis necessitam de prévias
autorizações para seu início, mediante a emissão de Licença de Instalação (LI).
Nesse sentido, em julho de 2011 foi emitida a Licença de Instalação n o. 806,
referente às obras de pavimentação do pátio de armazenamento de cargas e
montagens industriais (Pátio 03) e de instalação de dois novos galpões temporários
no Porto de São Sebastião.

5.2.3 Infraestrutura do Porto de São Sebastião
O Porto Público de São Sebastião ocupa uma área de aproximadamente
400.000 m² e 3.047,40 m de perímetro (Figura 18). Em sua retroárea estão
localizadas as infraestruturas de armazenagem, compreendidas por pátios (pátios 1,
2, 3 e 4) e galpões de armazenamento (3, 4, 5 e 6). Atualmente, apenas os pátios 1,
2 e 3 encontram-se em plenas condições operacionais, pois estão pavimentados ou
com revestimento primário, sendo que o pátio 4, com cerca de 100.000 m2, ainda é
utilizado para a disposição de material dragado. No interior da área portuária,
também estão presentes outros tipos de instalações, como: arruamento das vias de
acesso interno, estacionamentos, instalações administrativas, galpão do Centro de
Atendimento a Emergências (CEATE), balança e estações de alta tensão.

87

Figura 18 – Delimitação da área do Porto de São Sebastião

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ Porto de São Sebastião, 2009.

O píer ainda continua com sua concepção original, em forma de “L”, projetando-se
em direção ao Canal de São Sebastião, constituído por um estrado de concreto
armado apoiado sobre fundações em tubulões fixados no leito marinho, definindo os
berços de atracação, cujas características atuais encontram-se apresentadas na
Tabela 2. Adicionalmente, em 2004, foram instalados dois dolphins de amarração na
porção sul do berço externo (101), com extensão total de 75 m, com o intuito de
permitir a atracação de navios maiores no Porto. Embora a última dragagem de
operação executada na bacia de evolução e na frente de acostagem do berço 201
tenha reestabelecido a profundidade de 10 metros, o berço principal ainda
permanece com a profundidade de aproximadamente 8 metros, devido a existência
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de algumas pedras que rolaram da estrutura do enrocamento existente por baixo da
estrutura do píer.
Tabela 2 – Extensão e Profundidade dos Berços de Atracação

Berço

Extensão (m)

Profundidade (m)

150,0
75,0
51,0
75,0
86,0
100,0
5,0

8,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0 – 2,5
2,5

101
delfins
201
202
203
204
Rampa

Fonte: Plano de desenvolvimento e Zoneamento – PDZ Porto de São Sebastião, 2009.

5.3 Análise da Estrutura do Sistema de Gestão Ambiental adotado para o
Porto Organizado de São Sebastião
Neste item será apresentado o modelo de Sistema de Gestão Ambiental
adotado para o Porto Organizado de São Sebastião, desenvolvido para atender a
suas características, particularidades, dificuldades e oportunidades. Também será
abordada a relação existente entre o processo de regularização e todas as etapas
necessárias para implementação do Sistema de Gestão Ambiental.

5.3.1 Referencial e Escopo
As publicações do Código de Conduta Ambiental (EUROPEAN SEA PORTS
ORGANIZATION, 1994) e do manual de gestão ambiental portuária (AMERICAN
ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES, 1998) serviram para balizar os pontos
necessários para assegurar a plena integração dos portos europeus e americanos
na estratégia da sustentabilidade (OREJAS, 2002; APV, 2002). A partir de então,
iniciaram-se diversos projetos de apoio à implementação do Sistema de Gestão
Ambiental nos portos associados à ESPO e à AAPA. Ao longo desse processo,
foram observadas diversas dificuldades, cabendo destacar:
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Falta de estrutura: em sua grande maioria, as empresas portuárias eram de
pequeno e médio porte e a implementação de um SGA exigiu um grande
esforço e os recursos disponíveis eram insuficientes.



Falta de pessoal especializado: deve-se principalmente à dificuldade de
entendimento sobre a atividade portuária e os problemas relacionados a
gestão ambiental na atividade portuária.



Convivência entre empresas no porto devido à existência, na área portuária,
de empresas que competem entre si; à diversidade de atores responsáveis
por atividades específicas das operações portuárias; e à preocupação com o
aumento de gastos em função da implantação e manutenção do SGA o
convívio entre as empresas se torna conflituoso.



Ausência de mercado exigente: sob o ponto de vista ambiental, poucas
empresas utilizam o critério da sustentabilidade para a escolha dos parceiros
comerciais.

Para todas essas barreiras, foram desenvolvidas diversas ferramentas que
objetivam implementar a gestão ambiental nos portos europeus e americanos.
Dentre os exemplos internacionais pesquisados (portos norte-americanos, sulamericanos

e

europeus),

a

estrutura

e

as

ferramentas

propostas

pela

ECOPOPORTS – EPF foram consideradas as mais adequadas e específicas para
orientar a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nos Portos
Organizados nacionais. Outro fator importante para a escolha destas propostas foi a
possibilidade de, após a conclusão de sua implementação, o SGA poder ser
auditado para obter o certificado PERS emitido pela própria EPF ou se submeter ao
processo de certificação conforme a ABNT NBR ISO 14.001, pois também atende a
todos os requisitos exigidos por essa norma.
Para orientar a implementação do SGA para o Porto de São Sebastião foram
utilizados os guias de implementação do Porto de Valência, na Espanha (APV
2002), e dos Portos do Vietnã e do Camboja (ASIA Pro Eco Programme II, 2006),
pois dispõem de um modelo de SGA, de orientações e de exemplos práticos e
metodologias para a implementação de todas as fases do processo, adaptadas às
especialidades

próprias

de

cada

empresa

atuante

na

área

portuária.

Complementarmente também foram utilizados diversos trabalhos que apresentam
detalhamento sobre atividades específicas de gestão ambiental portuária ou em
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etapas particulares de todo o processo de implementação do SGA (AMERICAN
ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES, 1998; DARBRA et al, 2005; DARBRA et
al, 2004; PERIS-MORA et al, 2005; PIANC, 1999; MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2004; WHITEHEAD, 2000).
No caso de Portos Organizados, o SGA pode ter duas abordagens principais,
dependendo do escopo e dos objetivos definidos:
1. gestão ambiental do Porto Organizado como um todo, incluindo todas as
instituições atuantes na área do Porto, denominada comunidade portuária,
(Operadores Portuários, terminais, tomadores de serviços, empresas
terceirizadas e demais Autoridades Intervenientes);
2. gestão ambiental individual de cada ente da comunidade portuária, seja
ele público ou privado.

A gestão ambiental do Porto Organizado é muito mais abrangente, pois envolve
a inter-relação e as especificidades dos sistemas de gestão da cada empresa, bem
como a maneira como é estruturada a troca de informações entre todos os
envolvidos. Esse sistema deve servir de apoio para a implantação da gestão
ambiental em cada uma das empresas e das instituições do porto e possibilita uma
ação ambiental unitária dele.
A Estrutura do SGA do Porto Organizado deve dispor de medidas que abranjam
toda a comunidade portuária, permitindo, entre outras vantagens:


o oferecimento à sociedade em geral de uma imagem positiva e segura do
conjunto portuário;



o

estabelecimento

de

procedimentos,

registros,

documentação

e

indicadores similares entre as empresas instaladas no porto;


a facilidade na identificação e na quantificação de problemas comuns
entre as empresas, que, por sua vez, possibilita o planejamento de
soluções integradas que podem se beneficiar de uma economia de escala
muito favorável a uma solução mais adequada, bem como menor custo
financeiro;



a soma de esforços nas ações de mitigação e gerenciamento de riscos, o
que garante maior controle operacional e consequentemente maior
eficiência nas operações portuária e na redução de custos com ações de
contingência;
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fortalecimento da cultura ambiental na comunidade portuária.

O escopo do Sistema de Gestão Ambiental do Porto Organizado em sua
totalidade deve ser complementado com a gestão ambiental das embarcações,
sejam aquelas empregadas no transporte de mercadorias ou nas embarcações de
apoio (marítimo ou portuário). A Autoridade Portuária, a Autoridade Marítima e a
ANVISA, devem juntas desenvolver instruções específicas para garantir a promoção
das "Boas Práticas" em todas as atividades realizadas pelas embarcações que
acessam o porto, em atendimento à Convenção Internacional MARPOL 73/78 e às
demais regulamentações pertinentes. Para tanto, precisam ser desenvolvidas regras
e procedimentos específicos para a prevenção da poluição, o controle operacional, a
integração da gestão de resíduos e as ações de contingências na área do Porto
Organizado.
Da mesma forma, o SGA do Porto Organizado também deve considerar o
estabelecimento de diretrizes e boas práticas para os sistemas de transporte de
cargas que atuam nas mediações do porto, sejam elas rodoviárias ou ferroviárias.
O escopo do SGA da Autoridade Portuária também deve abranger todos os
trabalhos realizados por tomadores de serviços, sejam eles empresas de apoio
portuário que atuam no Porto Organizado ou prestadoras de serviços contratadas
pela própria empresa administradora do Porto Organizado.
O esquema da Figura 19 apresenta a abordagem completa que deve ser
considerada no âmbito do Porto Organizado.
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Figura 19 – Escopo do Sistema de Gestão Ambiental do Porto Organizado

Fonte: adaptado de MONFORT et al, 2004.

Independentemente da abrangência, do escopo ou da norma adotada, para a
estruturação do SGA é extremamente necessária a realização de um bom
planejamento prévio ao início de sua implementação. Após a definição de suas
diretrizes, devem ser desenvolvidos instrumentos capazes de regular e registrar
todas as ações adotadas pela empresa para a promoção da melhoria da gestão
ambiental.
Especificamente para o Porto de São Sebastião, optou-se por definir um escopo
mais modesto no primeiro momento, focado principalmente nas atividades e nas
operações

de

responsabilidade

direta

da

Autoridade

Portuária,

conforme

preconizado pela Lei no. 8.630/1993 . Essa estratégia foi adotada considerando-se
as seguintes razões:


maior objetividade e agilidade no processo de implementação do SGA;
número reduzido de atores envolvidos; conhecimento de todos os
processos e atividades desenvolvidas; facilidade para identificar e atribuir
responsabilidades, competências e atribuições para o pessoal envolvido
(administração direta);



disponibilidade imediata de informações;



rapidez para a obtenção dos primeiros resultados;
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possibilidade de desenvolver um modelo a ser seguido pelos demais
integrantes da comunidade portuária;



necessidade de estimular as demais empresas atuantes no porto a
iniciarem o processo de planejamento para a implementação de seu SGA
integrado ao da Autoridade Portuária.

Esse sistema serve de apoio para a implantação da gestão ambiental em cada
uma das empresas e instituições do porto e possibilita uma ação ambiental unitária
nele.
Para a definição da abrangência do SGA proposto para o Porto de São
Sebastião foram considerados todos os aspectos ambientais, os riscos e os perigos
relacionados às operações e os processos e as atividades executados pela
Companhia Docas de São Sebastião. Essas informações foram obtidas a partir dos
levantamentos realizados para a elaboração do Plano de Controle Ambiental
(caracterização do empreendimento, matriz de aspectos impactos e análise
preliminar de perigos) no âmbito do processo de licenciamento ambiental para a
regularização do porto, considerando-se:


obrigações legais (meio ambiente, saúde e segurança);



características socioambientais, geográficas, geológicas e oceanográficas
existentes na Área do Porto Organizado;



características das instalações, das cargas, dos equipamentos e das
operações desenvolvidas no Porto de São Sebastião;



sistema normativo da Companhia Docas de São Sebastião;



Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ);



Plano de Outorga;



normas do porto (regulamento de exploração, norma de pré-qualificação
do operador portuário; normas técnicas; Instruções de trabalho e
procedimentos);



condicionantes ambientais vinculadas às Licenças Ambientais, aos
Termos de Ajustamento de Condutas, às autuações, aos convênios e aos
contratos;



atendimento às ações corretivas resultantes das auditorias (internas e
externas);
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ênfase às ações de caráter preventivo;



implementação do monitoramento e do controle ambiental das atividades
portuárias em toda a área do Porto Organizado;



implementação de Planos de Contingência para a preparação e a resposta
em caso de acidentes.

Também foram considerados, para fins de definição da abrangência do SGA, os
planos e os programas de gestão política e territorial existentes para a área onde o
Porto Organizado está inserido, elencados a seguir:


Observância à Política Nacional de Meio Ambiente, à Política Nacional para
os Recursos do Mar e à Política Nacional de Recursos Hídricos.



Diretrizes do Planos Nacional e Estadual para o Gerenciamento Costeiro e o
Plano de Gestão e Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte
Paulista.



Atendimento ao Plano de gestão das Bacias Hidrográficas (Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral Norte).



Compatibilização do PDZ e dos Planos de Revitalização de Áreas Portuárias
com o Plano Diretor do Município de São Sebastião e Caraguatatuba
(acessos e retroária), bem como outros específicos de uso do solo.



Compatibilização da gestão ambiental do porto com os Planos de Manejo das
Unidades de Conservação existentes na área de entorno do Porto,
principalmente aquelas inseridas parcialmente ou completamente (incluindo
sua Zona de Amortecimento) na Área do Porto Organizado. Para o Porto de
São Sebastião, inicialmente foram avaliadas as seguintes: Parque Estadual
da Serra do Mar (São Sebastião); Parque Estadual da Ilhabela; Área de
Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte e Área de Relevante Interesse
Ecológico de São Sebastião; e Área de Proteção Ambiental Municipal de
Alcatrazes.



Diretrizes estabelecidas pela "Agenda 21" dos Municípios de sua área de
influência e demais fóruns consultivos ou deliberativos de discussão de
políticas públicas municipais e regionais (por exemplo, Conselho de
Segurança, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho de
Turismo, entre outros).
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As referências norteadoras foram as das Normas NBR ISO 14.001 e OHSAS
18.001, descritas anteriormente. As diretrizes principais foram a busca da
conformidade legal, da garantia da melhoria contínua e da consolidação da Agenda
Ambiental Portuária, considerando o envolvimento de todos os atores intervenientes
ao processo de gestão ambiental do Porto Organizado (Figura 20).
Figura 20 – Estrutura do Sistema de Gestão Integrada (SGI) proposto para o Porto
Organizado de Sebastião

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental nos Portos Organizados
depende do nível de conscientização ambiental da Autoridade Portuária. O
descumprimento da legislação, além de ser inaceitável, pode acarretar em sérios
problemas para a Autoridade Portuária ou para os demais exploradores de Portos
Organizados, como, por exemplo, as autuações, as interdições e as paralisações de
alguns portos mencionados anteriormente. Portanto, pode-se considerar que o nível
mais baixo de conscientização ambiental é a busca da conformidade legal. A
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental pode ser considerada como um
nível mais alto de conscientização ambiental da administração do Porto Organizado,
pois, ao implementá-lo, devem ser adotadas metas voluntárias na procura de
melhoria do desempenho para a obtenção do sucesso.
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Conforme preconizado pela Portaria SEP no. 104/2009, o setor de meio
ambiente deve estar inserido na estrutura organizacional da empresa administradora
do porto e funcionar em harmonia com o setor de saúde e segurança do trabalho, já
que muitas ações de controle são comuns a ambos os setores ou complementares a
eles. No caso do Porto de São Sebastião, optou-se por agrupar em módulos todas
as ações relacionadas ao processo de gestão de meio ambiente, saúde e
segurança. Entretanto, todos os módulos são orientados por uma única visão
estratégica norteada pela Política do Sistema de Gestão Integrada (Figura 21).
Figura 21– Estruturação do SGI adotado pela Companhia Docas de São Sebastião

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Além de permitir uma melhor organização, direção e controle do processo de
implementação, a integração da gestão desses diferentes setores garante o
envolvimento de uma equipe multidisciplinar e mais numerosa, contribuindo para a
divulgação, a conscientização, a fiscalização e o engajamento para o atendimento
da política do SGI por parte dos funcionários, da empresa e dos demais
trabalhadores da comunidade portuária. Outro ponto positivo da gestão integrada é a
possibilidade de padronização da documentação e do registro para as auditorias, o
controle operacional, o gerenciamento de riscos e o acompanhamento de
ocorrências.
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Os setores de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho (SMS) devem ser
preferencialmente unificados ou possuir meios administrativos formais que garantam
seu planejamento e sua execução de maneira integrada; além de precisarem ser
vinculados a presidência da empresa, permitindo que as ações e as recomendações
corretivas e preventivas adotadas pelo setor de SMS sejam consideradas prioritárias
e estratégicas para a gestão do Porto Organizado como um todo. O organograma
estruturado dessa forma tende a evitar ao máximo que as medidas corretivas sejam
deixadas para o segundo plano, devido a prioridades setoriais dentro da própria
estrutura organizacional da Autoridade Portuária. Essa visão contribui para o
aumento da consciência ambiental coorporativa, pois toda a estrutura da empresa
recebe essa influência a partir de atos da presidência que, ao mesmo tempo,
assume a responsabilidade direta por todas as ações ligadas ao meio ambiente, à
saúde e à segurança executadas pela empresa.
O organograma da Companhia Docas de São Sebastião foi estruturado para
permitir que o setor de meio ambiente possa ter autonomia em todo o processo de
gestão e planejamento do empreendimento (Figura 22).
Figura 22 – Organograma da Companhia Docas de São Sebastião

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(CONSAD)

CONSELHO FISCAL
(CONFIS)

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDÊNCIA
CONSULTORIA JURÍDICA

GESTÃO AMBIENTAL

AUDITORIA

MARKETING

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

DIRETORIA DE
GESTÃO PORTUÁRIA

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GUARDA PORTUÁRIA

GERÊNCIA
DE
PRODUÇÃO

GERÊNCIA
DE SERVIÇOS
E OBRAS

GERÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO

GERÊNCIA
DE
CONTROLADORIA

GERÊNCIA DE
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CORPORATIVAS

GERÊNCIA DE
PESSOAL E
CAPACITAÇÃO

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ Porto de São Sebastião, 2009.
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O Sistema de Gestão Ambiental deve ser incorporado ao sistema organizacional
da empresa para que haja o engajamento de todos os setores da organização e a
rápida ação para resolver problemas multissetoriais.
Para a Companhia Docas de São Sebastião, foi instituído, por uma deliberação
da diretoria colegiada da empresa, um comitê executivo de implementação e
manutenção do Sistema de Gestão Integrada norteado pela política de meio
ambiente, saúde e segurança.
A gestão ambiental nos portos, quando realizada de forma conjunta, só
apresenta benefícios. A coordenação conjunta das ações implica na padronização
em termos de documentação, registros, procedimentos e outros aspectos inerentes
ao meio ambiente em toda a área portuária, bem como auxilia no enfrentamento de
problemas ambientais de maneira econômica e eficaz.
Essa interação deve incluir os terminais portuários, os Operadores Portuários, os
tomadores de serviços portuários, as empresas terceirizadas, o OGMO (Figura 23)
como participantes de todo o processo de implantação de SGA em parceria com a
Autoridade Portuária, visando o estabelecimento de procedimentos operacionais,
controles e qualquer ação necessária para que o SGA funcione perfeitamente, mas
sempre sob a coordenação da Autoridade Portuária, pois todos os atores envolvidos
deverão cumprir os requisitos estabelecidos.
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Figura 23 – Proposta de estrutura para envolvimento de todos os atores no processo de
implementação do SGA

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Conjuntamente, todas as empresas e as demais participantes envolvidas devem
se organizar para enfrentar situações que individualmente seriam mais difíceis e
caras, como no caso da estruturação de bases de emergências e infraestrutura para
o correto gerenciamento dos resíduos portuários.
Muitos dos problemas ambientais e aspectos significativos existentes na área
portuária são comuns a todos os atores, independente de sua função ou atividade
desenvolvida no Porto Organizado. Caso não seja implantado um Sistema de
Gestão Ambiental que abranja todo o porto, o investimento pode ser inútil ou
simplesmente paliativo, tendo em vista que um problema ambiental existente em um
terminal portuário pode afetar um terminal vizinho devido a sua proximidade, mesmo
que um deles tenha implantado todas as medidas de controle. É importante ressaltar
que, no caso do Porto Público de São Sebastião, que é regularizado, a Licença
Ambiental de Operação abrange todas as atividades do Porto Organizado e é
emitida em nome da Autoridade Portuária. Nessa condição, a perda da licença por
culpa de um único ator pode comprometer os interesses de toda a comunidade
portuária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A legislação ambiental brasileira é relativamente recente, baseada na Política

Nacional do Meio Ambiente, estabelecida em 1981. A partir dessa Lei, foram
postulados os instrumentos de gestão ambiental nacional. A crescente preocupação
pública quanto à preservação ambiental fez com que a legislação ambiental ficasse
mais restritiva e as atividades poluidoras fossem obrigadas a se adequar à nova
realidade. No entanto, com a fiscalização deficiente e a falta de estabelecimento das
responsabilidades para os crimes ambientais, aliada à morosidade dos processos
judiciais, nota-se que a legislação está sendo constantemente descumprida.
Os princípios fundamentais para implementar a gestão ambiental baseiam-se no
cumprimento incontestável da legislação e no compromisso empresarial, sem os
quais a implantação não será bem sucedida. O voluntário uso da Norma ISO 14.001
tem como mérito a uniformização de rotinas e procedimentos, cumprindo o mesmo
roteiro padrão de exigências, reconhecidos internacionalmente, o que dá a
oportunidade de valorização das organizações que as adotarem (VALLE, 2002).
A evolução da gestão ambiental portuária em termos mundiais pode ser ilustrada
pelos exemplos abordados no presente estudo, principalmente sobre os modelos de
gestão ambiental portuária em portos europeus e norte-americanos. O Porto
Organizado pode ser ocupado por diversos terminais portuários, administrados e
operados por empresas privadas, a administração do porto fica a cargo da
Autoridade Portuária, conforme definido pela Lei 8.630/93. Dentre as competências
atribuídas a Autoridade Portuária, vale destacar as obrigações de fiscalizar a
execução ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e
conservação das instalações portuárias, nelas compreendida a infraestrutura de
proteção e de acesso aquaviário ao porto; e fiscalizar as operações portuárias,
zelando para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e
respeito ao meio ambiente.
Já o Conselho de Autoridade Portuária (CAP) deve estimular o respeito ao meio
ambiente,

comprometendo-se

formalmente

com

a

questão

ambiental.

O

comprometimento pode servir para incitar todos os envolvidos na atividade portuária
a atuarem em conjunto com a coordenação da Autoridade Portuária. O objetivo
principal é montar um Sistema de Gestão Ambiental integrado com todos os atores
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da comunidade portuária, no qual o compromisso seja público e divulgado entre
todos envolvidos, dentro e fora do porto.
Nos terminais portuários públicos ou privados existentes no interior de um Porto
Organizado, são desenvolvidas atividades muito parecidas entre si e o que os
diferencia uns dos outros são, principalmente, os tipos, as formas e a quantidade de
cargas movimentadas, e os equipamentos utilizados para essa movimentação.
Esses fatores aliados às características físicas das instalações são os principais
elementos para a avaliação dos aspectos, dos impactos, dos riscos, dos perigos e
das oportunidades a serem considerados na gestão de meio ambiente, saúde e
segurança de um porto.
Muitos dos problemas ambientais na área portuária são comuns a todos os
terminais portuários ou aos operadores portuários que atuam no porto. Devido à
proximidade e ao compartilhamento de áreas operacionais ou acessos (terrestres ou
aquaviários), os problemas ambientais de um terminal portuário podem afetar a
qualidade ambiental do Porto como um todo, incluindo todos seus usuários. Por esta
razão é importante estimular o envolvimento de todos os atores no processo de
implementação do SGA no Porto Organizado.
Efetuou-se, neste trabalho, um levantamento do panorama mundial da gestão
ambiental portuária, bem como foram identificadas e avaliadas diferentes
ferramentas de gestão ambiental e guias para a implantação de Sistemas de Gestão
Ambiental para Portos Organizados, tendo em vista a proposição de um modelo
para ser adotado pelas Autoridades Portuárias nacionais para lidar com problemas
comuns, bem como uniformizar todos os procedimentos de sua estrutura
administrativa. O modelo deve ser visto como um conjunto de medidas básicas, no
qual cada porto, segundo suas peculiaridades, deverá desenvolver, para implantar
seu próprio modelo de Sistema de Gestão Ambiental.
As proposições foram baseadas nos resultados obtidos a partir do levantamento
bibliográfico realizado e detalhado nos Capítulos 4 e 5. As diretrizes normativas
seguiram aquelas constantes na legislação nacional e internacional, nas normas
NBR ISO 14.001, OSHAS 18.001 e nos guias de implementação disponibilizados
pela AAPA e EPF/ESPO descritos anteriormente (item 5.3.1).
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Considerando-se o atual panorama de gestão ambiental nos portos brasileiros e
as etapas percorridas pela administração do Porto de São Sebastião para a
implementação de seu Sistema de Gestão Integrada, conforme apresentado no
Capítulo 5, sugere-se que as Autoridades Portuárias priorizem a condução do
processo de regularização ambiental com o órgão ambiental competente.
Para a condução desse processo de regularização devem ser realizados os
levantamentos iniciais e todos os demais estudos preliminares necessários para a
elaboração dos planos e dos programas de gestão ambiental e seus respectivos
cronogramas de implementação. Todos esses produtos devem ser concretizados
para atender às exigências dos termos referenciais para a elaboração do Plano de
Controle Ambiental ou do Relatório de Controle Ambiental, conforme proposto pela
Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 424, em 28 de outubro de 2011. Após a
emissão da Licença de Operação, a prioridade deve ser dada ao atendimento de
todas as condicionantes ambientais vinculadas a essa licença ambiental. A partir
desse momento, a Autoridade Portuária deve iniciar o processo de planejamento
para a implementação de seu Sistema de Gestão Ambiental.
Com base nas informações constantes do RCA e nos pareceres contínuos do
processo administrativo de regularização, pode-se estruturar um plano de ação
interno que deve orientar o envolvimento de toda a estrutura da organização e
destinar recursos para o cumprimento das seguintes obrigações em busca da
conformidade legal:
a) Regularizar e obter licenças ou autorizações com os órgãos e as
autoridades intervenientes relacionados às questões de meio ambiente,
saúde e segurança do Porto Organizado (ANVISA, Bombeiro, MAPA,
integrantes do SISNAMA, SUCEM, e demais atuantes em cada porto).
b) Atender às condicionantes e às exigências vinculadas às licenças
ambientais, aos alvarás, aos Termos de Ajustamento de Conduta, às
notificações e aos convênios institucionais.
c) Planejar a aquisição de equipamentos e a contratação de obras e
serviços especializados para a adequação da infraestrutura das
instalações portuárias.
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d) Implementar os Planos e os Programas Ambientais: Monitoramento da
Qualidade Ambiental da Água, dos Sedimentos, do Ar e da Biota
Aquática; Educação Ambiental e Comunicação Social; Recuperação de
Áreas

Degradadas;

Gerenciamento

de

Efluentes

e

Resíduos;

Gerenciamento de Riscos; Planos de Emergências (Emergência
Individual, Plano

de Área, quando couber, Plano de Ação de

Emergência para Produtos Químicos Perigosos, Plano de Auxílio Mútuo,
quando for possível; Plano de Dragagem de Manutenção.
e) Adotar todas as medidas necessárias para mitigar os aspectos
ambientais,

compensar

os

impactos

socioambientais,

atuar

preventivamente para eliminar riscos e perigos do ambiente de trabalho e
potencializar oportunidades de melhoria para a gestão de meio ambiente,
saúde e segurança do Porto Organizado.

O atendimento a essas obrigações deve ser realizado de forma planejada
(definição do escopo, das metas e dos objetivos), organizada (atribuição de
responsabilidades e competências) e padronizada (registro de todas as atividades,
padronização e controle da documentação), visando a sua execução no menor
prazo possível e na melhor relação custo - benefício.
As etapas acima citadas devem ser realizadas concomitantemente com os
programas de conscientização, capacitação e treinamentos, de modo a permitir o
envolvimento efetivo e produtivo dos funcionários da Autoridade Portuária ao longo
desse processo, além de aumentar o senso crítico de todos os atores participantes.
Os programas educação ambiental, capacitação e comunicação social devem
abranger todos os funcionários atuantes na área do Porto Organizado, além dos
próprios funcionários da Autoridade Portuária.
Após iniciado o processo de implementação do plano de ação, a Autoridade
Portuária deve contratar uma auditoria externa de conformidade legal para avaliar a
eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas para atender às metas e aos
objetivos inicialmente estabelecidos, bem como para verificar o estágio em que se
encontra o processo de implementação do Sistema de Gestão Ambiental, conforme
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estabelecido pela Lei Federal no. 9.966/00, pela Resolução CONAMA no. 306/02 e
pela Resolução CONAMA no. 381/06.
A partir desse estágio, a Autoridade Portuária deve iniciar o processo
sistemático para efetiva implementação do Sistema de Gestão Ambiental pautado
nas diretrizes do Plano de Ações Corretivas consolidado com os resultados da
auditoria externa realizada.
Os conceitos utilizados para definir a abordagem e o escopo inicial do SGA
proposto para o Porto Organizado de São Sebastião (item 5.3.1) pode ser utilizado
como referência para os demais portos Nacionais. A adoção de um escopo inicial
moderado, focado nas atribuições, nas competências e nas responsabilidades da
Autoridade Portuária pode ser muito vantajosa para estimular todas as empresas da
comunidade portuária a implementar seus respectivos sistemas de gestão.
Podemos considerar que os portos fazem parte do ciclo de vida dos produtos
que por eles passam (transporte e armazenamento temporário). Assim, podem ser
chamados a participar, por exemplo, da certificação ambiental de empresas
exportadoras e importadoras.
Em

uma

competição

entre

portos,

especialmente

aqueles que

estão

geograficamente próximos, tais situações podem ser decisivas na escolha da cadeia
logística que será utilizada para o transporte e a distribuição de um determinado
produto. Assim, os portos que estiverem ambientalmente mais adequados poderão
ter uma vantagem adicional sobre os demais, tanto por diminuir impactos e custos
quanto por conseguir atrair e manter determinadas cargas.
Desde os primeiros incentivos governamentais para a construção da
infraestrutura portuária brasileira, o ponto sensível é a dificuldade em captação de
recursos para o desenvolvimento do setor. Com a mudança do regime jurídico nos
portos organizados, a partir da Lei nº 8.630, em 1993, as empresas privadas
arrendaram terminais portuários e também passaram a realizar operações
portuárias, fazendo investimentos nos terminais. No entanto, a manutenção da
infraestrutura dos portos continua a ser de responsabilidade da União, inclusive a
dragagem.
Um porto tem um grande potencial de impactar negativamente o meio ambiente,
e

os

problemas

ambientais

causados

têm

origem

em

sua

construção.

105

Posteriormente, a operação portuária pode agravar os problemas com impactos
ambientais decorrentes de acidentes e lançamentos de toda a espécie de resíduos
no meio físico. No caso do meio antrópico, os impactos também são significativos,
pois ocorre a mescla de culturas em função dos tripulantes ou dos passageiros que
passam a frequentar os portos, causando mudança nos hábitos locais.
Logo, pode-se salientar que o porto deve ser considerado como uma unidade
potencialmente poluidora, devido à grande diversidade dos produtos manipulados e
armazenados. Porém, os portos devem estar preparados para atender às
ocorrências que possam causar poluição, como também ter instalações e
equipamentos para uma operação portuária segura, condizente com o risco
ambiental que possam causar. Com isso, a implantação da gestão ambiental é
plenamente justificável e visa a minimização dos custos financeiros dos acidentes e
dos impactos no meio ambiente.
Como a área portuária é restrita, na maioria das vezes, e os problemas
ambientais podem afetar todo o porto, os procedimentos ambientais devem ser
padronizados e unificados em um único Sistema de Gestão Ambiental. Com o intuito
de uniformizar as ações para proteger o meio ambiente, foram desenvolvidas as
normas ISO 14.000 sem a intenção de impor valores mínimos ou índices
preestabelecidos. O sistema de normas ISO 14.000 é baseado na uniformização das
rotinas e dos procedimentos necessários para uma organização implementar seu
SGA. Porém, um Sistema de Gestão Ambiental deve ser elaborado de acordo com
as características da empresa, dependendo do tamanho, das atividades, dos
produtos ou dos serviços.
Tendo em vista que algumas normas ambientais são facultativas e que existe
um custo para a implantação das medidas correlatas, o incentivo poderia ser dado
com financiamentos a juros mais baixos, ou mesmo incentivos fiscais para as
empresas que mantém a certificação ambiental. Todavia, essa é uma questão a ser
aprofundada.
Se as Autoridades Portuárias trabalham na busca de se tornarem empresas
competitivas em escala global, a sustentabilidade tem que ser efetivamente
internalizada na gestão do porto, considerando todos seus aspectos, nas diferentes
frentes.
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As conquistas ambientais na área portuária dependem, em grande parte, do
estabelecimento e da implantação de políticas específicas, como a Agenda
Ambiental Portuária (CIRM, 1998).
As agências reguladoras do setor portuário, ao atuarem desarticuladamente,
geram conflitos de gestão, como se observa no licenciamento ambiental. Com o
atual quadro, não é prudente esperar, em curto prazo, que as conquistas ambientais
abranjam, de forma significativa, o conjunto dos portos brasileiros, ainda muito
aquém do padrão internacional.
No entanto, é preciso ir além, abandonando de vez a postura defensiva e
reativa, pois nada é mais “moderno” do que ser proativo, antecipar-se aos
problemas. A proatividade também é uma característica da gestão ambiental e
provoca mudanças profundas, tanto estruturais quanto culturais, que definem um
novo modus operandi portuário. Assim, para se fazer gestão ambiental é essencial
preparar-se, qualificar-se, investir, mudar estruturas, processos e rotinas. É por isso
que do ponto de vista dos empreendedores, geralmente preocupados com o lucro
imediato, a gestão ambiental sempre foi identificada como custo adicional. No
entanto, essa lógica vem sendo superada por outra, que considera os resultados
ambientais como ativos da empresa e identifica a preservação ambiental como fator
de vantagem competitiva sustentável, especialmente quando somada às ações de
responsabilidade social corporativa.
O Sistema de Gestão Integrada proposto para o Porto Organizado de São
Sebastião é uma importante ferramenta que pode auxiliar a Autoridade
Portuária para que ela mantenha suas atividades e seus negócios com um ótimo
desempenho ambiental, que venha a ser revisado e melhorado continuadamente.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir, sinteticamente, em face do

panorama nacional e internacional, que há uma tendência geral de integração
progressiva das diversas ferramentas de gestão ambiental no âmbito de um Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) apropriado. No caso brasileiro, o SGA proposto baseiase na gestão do Porto Organizado, em atendimento a Lei Federal n o. 8630/93 que
define a estrutura do modelo institucional que rege o funcionamento do sistema
portuário nacional. A estrutura do SGA deve ter um escopo e uma abrangência
muito bem definidos e deve ser adequada para cada empresa, caso a caso.
Entretanto, para os Portos Organizados, o SGA deve envolver todos os membros da
comunidade portuária e conter meios adequados para garantir a integração e a ação
conjunta.
Diante da avaliação dos modelos pesquisados bem como das experiências
obtidas com o estudo de caso do Porto de São Sebastião, destaca-se que, para
qualquer que seja o modelo adotado para balizar o processo de implantação do
SGA, deve-se considerar os seguintes princípios e diretrizes:
 a Autoridade Portuária deve coordenar a implantação de seu SGA. Para
tanto, precisa ser designado um comitê executivo responsável pela condução
do processo de implementação e manutenção do SGA;
 o comitê executivo deve ser instituído em ato formal da presidência e da
diretoria colegiada e divulgado para todos os funcionários da empresa e da
comunidade portuária;
 a prioridade inicial deve ser dada ao processo de regularização ambiental e à
busca da conformidade legal;
 a etapa de planejamento do plano de ação para implementação do SGA deve
ser realizada com o processo de regularização do porto com os órgãos e as
autoridades intervenientes, caso esses ainda estejam pendentes;
 o escopo inicial do SGA deve ser modesto e considerar apenas os processos
e as atividades cuja responsabilidade seja atribuída diretamente a Autoridade
Portuária;
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 o SGA deve prever medidas de controle para todos os aspectos e impactos
socioambientais, riscos e perigos existentes na Área do Porto Organizado,
incluindo o estabelecimento de indicadores para serem utilizados para a
definição de objetivos e metas de controle a serem atingidos;
 o monitoramento da qualidade ambiental deve abranger toda a área do Porto
Organizado, incluindo todas as instalações terrestres, os pontos de fundeio,
os canais de navegação, as bacias de evolução, as áreas de disposição de
material dragado, os pontos de lançamento de efluentes e o armazenamento
temporário de resíduos;
 os indicadores, os parâmetros, os métodos e as malhas amostrais definidos
para o monitoramento da qualidade ambiental têm que permitir a identificação
e a quantificação das contribuições das diferentes fontes de poluição
existentes na área do Porto Organizado;
 a Autoridade Portuária deve consolidar um banco de dados integrado a um
sistema de informações geográficas, reunindo todas as informações
socioambientais existentes para a área do Porto Organizado e para as demais
áreas de influência;
 todas as fontes de emissões portuárias (efluentes, gases e resíduos) devem
ser identificadas, controladas e monitoradas;
 os programas de comunicação social, conscientização e educação ambiental
devem abranger todos os funcionários da empresa e dos demais
trabalhadores da comunidade portuária;
 os exercícios e os simulados de emergências devem ser realizados de forma
integrada, envolvendo representantes de todos os terminais portuários,
operadores portuários, tomadores de serviços e Órgão Gestor de Mão de
Obra (OGMO);
 a Autoridade Portuária deve prever a realização de treinamento de todos seus
funcionários para que executem suas funções setoriais de implementação e
manutenção do SGA;
 a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Autoridade
Portuária, o Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador
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Portuário (SESSTP) e a Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho
Portuário

(CPATP) devem ser envolvidos no processo de planejamento,

implementação e manutenção do SGA;
 a implantação de um Centro de Atendimento à Emergência, único para todo o
porto, dimensionado para todas as hipóteses e os canários acidentais
identificados na área do Porto Organizado (Lei Federal 9.966/00, Resolução
CONAMA 398/08 e Norma Regulamentadora NR-29);
 a implantação de uma área destinada a receber resíduos de todo o porto,
incluindo tratamento adequado para os resíduos de navios, conforme as
diretrizes estabelecidas pela IMO;
 a direção da Autoridade Portuária, para que seja implementado o SGA
proposto, precisa estar motivada a adotar ações voluntárias e proativas que
efetivamente reduzam ou eliminem os impactos ambientais produzidos pela
atividade portuária.
 as obrigações dos demais atores da comunidade portuária para o processo
de implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental da
Autoridade Portuária devem ser estabelecidas por meio do Regulamento de
Exploração do porto, da Norma de Pré-qualificação dos Operadores
Portuários, das Normas para o credenciamento de tomadores de serviços,
convênios, contratos e das demais Normas Técnicas e Instruções de Trabalho
instituídas para cada porto;
 a Autoridade Portuária deve orientar e contribuir para o estabelecimento do
comprometimento ambiental do Conselho de Autoridade Portuária;
 o usuário deve implantar seu SGA de forma independente; entretanto, deve
se reportar a Autoridade Portuária, com o objetivo de expor os procedimentos,
as atividades, os riscos, os aspectos e as medidas de controle adotadas as
atividades desenvolvidas no Porto Organizado.
 o Operador Portuário deve utilizar seus procedimentos aplicados aos
equipamentos específicos de cada empresa. Entretanto, devem-se padronizar
as ações de emergências e o gerenciamento de riscos, tendo em vista que a
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área portuária é compartilhada por todos, facilitando a fiscalização e as ações
mútuas.
 a

Autoridade

Portuária

deve

realizar

constantes

levantamentos

(benchmarking) das melhores práticas existentes no porto ou das executadas
em outros portos, visando o estabelecimento de Procedimentos Operacionais
Padronizados (POP) que devem ser considerados como requisitos mínimos
para serem adotados pelas empresas atuantes no Porto Organizado;
 os procedimentos que garantam a constante busca da melhoria contínua para
aperfeiçoar o SGA devem ser estabelecidos, de forma a permitir que o porto
tenha um sistema cada vez mais eficiente, eficaz e compatível com suas
características.

A instalação das áreas comuns para o recebimento de resíduos e do Centro de
Atendimento à Emergência a serem utilizados por todos os terminais do porto
poderá gerar uma economia de recursos considerável. Os recursos necessários
poderão ser rateados, de forma que cada terminal se responsabilize por uma parte
das despesas.
Os Sistemas de Gestão Ambiental podem ser considerados uma solução muito
viável e exequível para garantir que as Autoridades Portuárias realizem
continuadamente, revisem, identifiquem, monitorem e gerenciem os aspectos
ambientais de suas atividades. Entretanto, são necessários massivos investimentos
nos portos, visando à modernização, à recuperação e à adequação da infraestrutura
e dos equipamentos portuários, bem como para o treinamento de pessoal em todos
os níveis. É importante ressaltar que, para os novos empreendimentos, as variáveis
relacionadas à sustentabilidade devem ser consideradas desde a etapa de
concepção, para que sejam consolidadas no projeto executivo. Durante as etapas de
obras de construção ou manutenção, também deverão ser adotadas as melhores
práticas ambientais, considerando os aspectos relacionados durante esse período.
A conformidade legal é a premissa básica para um Sistema de Gestão
Ambiental e não o objetivo final. O sistema de gestão permite que as Autoridades
Portuárias trabalhem com níveis de exigências superiores aos estabelecidos em
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normas e venham a ser melhores “vizinhos”, além de controlar de melhor maneira
suas operações.
Uma nova tendência para os negócios socialmente responsáveis tende a
considerar o princípio de que todos os envolvidos na cadeia logística do transporte
de mercadorias devem possuir sistemas de gestão que permitam evidenciar as
demandas ambientais e sociais associadas ao transporte dos diferentes tipos de
produtos utilizando-se alternativas logísticas variáveis.
Torna-se cada vez mais evidente que todos os parceiros da comunidade
portuária e os demais atores sociais ou stakeholders devem necessariamente
trabalhar em conjunto para encontrar soluções mais adequadas e razoáveis para
solucionar os problemas socioambientais atuais de cada porto e contribuir para o
desenvolvimento de soluções de problemas mais críticos ou que poderão se agravar
ao passar do tempo, como mudanças climáticas, aumento relativo do nível do mar,
energia e uso, e ocupação da região costeira.
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