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 Os portos são estruturas essenciais para o desempenho econômico de qualquer 

país e para o estilo de vida vigente no mundo globalizado, não sendo o setor portuário 

brasileiro uma exceção. Apesar de sempre terem sido relevantes ao longo da história do 

país, os portos do Brasil demandam melhorias, visto que são pouco eficientes em 

diversos aspectos. Esta situação também pode ser observada na gestão ambiental 

praticada nestes portos, com destaque para o gerenciamento de resíduos sólidos. Neste 

sentido, o uso de indicadores apresenta elevado potencial de contribuição, uma vez que 

facilitam o diagnóstico situacional e o acompanhamento da evolução do quadro atual. 

Dado o exposto, foi desenvolvido um conjunto de indicadores para avaliar a adequação 

dos portos brasileiros à Política Nacional de Resíduos Sólidos e às boas práticas de 

gerenciamento de resíduos. Esta ferramenta consiste em 29 perguntas qualitativas que 

abordam o tema de maneira completa, que resultam em notas quantitativas por temas e 

em uma Nota Global. De modo a realizar o teste da metodologia desenvolvida, ocorreu 

a aplicação dos indicadores no Porto do Forno (RJ). De acordo com os resultados, pode-

se constatar que o gerenciamento lá praticado ocorre em um patamar bastante adequado 

e que a ferramenta retratou fielmente a realidade. Ademais, os indicadores abordaram o 

objeto de estudo de forma ampla, e assim, podem demandar simplificação em alguns 

pontos, visando facilitar o seu uso.  
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 Ports are essential structures for the economic performance of any country and 

for current lifestyle in a globalized world, not being the Brazilian port sector an 

exception. Although they have always been relevant throughout the history of the 

country, Brazil's ports require improvements, since they are inefficient in several 

respects. This situation can also be observed in environmental management practiced in 

these ports, with emphasis on the management of solid waste. In this sense, the use of 

indicators has a high potential to contribute, since they facilitate the situational 

diagnosis and assist in monitoring the evolution of the current stage. According to the 

above, was developed a set of indicators to assess the adequacy of Brazilian ports to the 

National Policy on Solid Waste and good practices on waste management. This tool 

consists of 29 qualitative questions that address the topic completely, resulting in 

quantitative notes by themes and an overall mark. In order to perform the test of the 

methodology, occurred the application of indicators at the Port of Forno (RJ). 

According to the results, it can be seen that the management occurs in a very 

appropriate level and that reality was faithfully portrayed by the tool. In addition, the 

indicators addressed in a broad the way object of study and thus need to be simplified in 

some points in order to facilitate their use. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, observa-se uma preocupação cada vez mais difundida acerca da 

importância do meio ambiente para a manutenção da vida na Terra. Em parte, isto se dá 

pelo fato de que um meio ambiente íntegro é fundamental para a manutenção do estilo 

de vida e das atividades econômicas, fato este que vem sendo cada vez mais 

consolidado conforme avançam ciências como a ecologia e a química. 

Esta ameaça ao meio ambiente tornou-se progressivamente mais 

comprometedoras desde a Revolução Industrial, aumentando assim a preocupação 

acerca do tema. Há, portanto, uma relação entre ocorrência de atividades econômicas e 

o surgimento de impactos ambientais e assim, é de se esperar que estas atividades sejam 

objeto de análise e mudanças, visando o enfrentamento destes problemas. Dentre as 

soluções, cabe destaque para a adoção de medidas de gestão ambiental.  

 A Gestão Ambiental pode ser entendida como o conjunto das medidas e 

programas que visam aprimorar o zelo pelo meio ambiente, à saúde e segurança de 

todas as partes envolvidas com a atividade, de forma direta ou indireta (KITZMANN e 

ASMUS, 2006). Trata-se de uma forma bem difundida de reduzir impactos em qualquer 

circunstância. 

 Em muitos casos, as empresas que aderem à gestão ambiental o fazem visando 

obter retornos econômicos ou com intuito de evitar complicações legais. Para a lógica 

da responsabilidade empresarial, também é relevante demonstrar que a corporação está 

atenta às demandas da sociedade.  

 Uma vez que a sociedade é tendencialmente mais exigente no tocante às 

questões ambientais, determinadas atividades podem sofrer imposições sérias e até 

mesmo impeditivas para a sua manutenção quanto à viabilidade técnica e econômica. 

Neste sentido, demonstrar atenção aos anseios da sociedade no campo ambiental pode 

ser uma estratégia valiosa, e até mesmo representar a sobrevivência da empresa no 

mercado. 

 Ademais, diversos são os benefícios da adoção de práticas de gestão sustentável 

pelas empresas. Por exemplo, é possível obter facilidades no licenciamento ambiental 

em decorrência da boa imagem da instituição (CUNHA, 2006). Pode-se citar também a 
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abertura de determinados mercados, reservado apenas para as empresas que zelam pelos 

aspectos ambientais envolvidos em suas cadeias produtivas.  

 Outro ganho relacionado à gestão sustentável frequentemente observado é o 

aumento da eficiência no uso de energia e de matérias-primas (PORTER e LINDE, 

1995), o que resulta em redução de custos para as empresas. Estes ganhos são 

especialmente proeminentes em instituições onde são observados problemas diversos de 

gestão. 

 Uma análise conjunta dos ganhos de melhoria na relação com a sociedade e com 

aumento da eficiência, ambos tratados acima, pode ser estimulante para as empresas e 

instituições. Em outras palavras, por meio dos exemplos acima, objetiva-se reforçar a 

ideia de que a adoção da gestão sustentável pode também ser vantajosa sob o ponto de 

vista econômico.  

Esta é uma conclusão que contraria o senso comum ainda vigente, de que uma 

empresa ambientalmente correta teria um custo mais elevado e seria menos competitiva 

que as demais.  

 Uma das formas consolidadas de avaliar melhorias em gestão é através da 

utilização de indicadores. Estes representam informações quantitativas ou qualitativas, 

que descrevem de forma sucinta um determinado fenômeno ou processo. Podem ser 

definidos ainda como representações de atributos de um sistema (VAN BELLEN, 

2002). Ademais, os indicadores possibilitam o acompanhamento de aspectos de uma 

empresa, de forma rápida e sucinta. 

 É importante reconhecer que não é possível realizar a tomada de decisão - e, por 

conseguinte, uma boa gestão - sem um conjunto apropriado de informações. Neste 

sentido, é notório o potencial de contribuição dos indicadores, sendo esta uma 

ferramenta importante na geração de dados necessários para conhecer os processos ou 

fenômenos em análise.  

Um bom indicador deve ser adequado e relevante para o tema em análise, 

confiável, de fácil aplicação e deve possibilitar comparações (CIFRIAN et al., 2013). 

Além disto, é desejável que seja sintético, operacional e pouco custoso, dentre outras 

características também importantes.  
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 Os indicadores são especialmente relevantes no trato de questões complexas, 

como as relacionadas à gestão ambiental. Estes indicadores, cada vez mais usados, 

podem ser definidos como uma forma de obter informações acerca de aspectos 

ambientais de uma empresa (FIRJAN, 2008). Assim, os indicadores ambientais 

viabilizam a elaboração de análises e subsidiam a tomada de decisão (FIRJAN, 2008).  

Um dos setores onde a aplicação de indicadores ambientais pode gerar 

progressos substanciais é o de transportes. Isto porque, dentre as diversas atividades 

econômicas, o transporte é uma das que apresentam os mais elevados impactos ao meio 

ambiente. Este quadro também pode ser observado no transporte marítimo, a principal 

via movimentação de cargas no mundo. Para a ocorrência desta forma de transporte, é 

necessária a existência de portos, locais onde ocorre a integração desta via marítima 

com os demais modais de transporte.  

O transporte por meio de portos foi responsável por 80% da movimentação 

comercial no mundo (UNCTAD, 2012). Esta magnitude em âmbito internacional ocorre 

por se tratar de um modal que apresenta elevada eficiência econômica e energética. 

Ainda que eficiente, o setor incorre em impactos em função de seu grande porte. 

 No cenário brasileiro, também é notória a relevância dos portos, sendo este o 

meio de escoar quase todos os produtos de exportação do país. Nos três primeiros meses 

de 2015, 95,77% das toneladas exportadas e 90,32% das toneladas importadas pelo 

Brasil passaram pelos portos marítimos do país (ALICE-WEB/MDIC, 2015).  

 Assim, é evidente que a economia do país está atrelada ao funcionamento 

adequado de suas instalações portuárias. Todavia, o que se observa é um mal 

desempenho dos portos brasileiros (GOULARTI FILHO, 2007), resultante de décadas 

de baixos investimentos e de volumosa burocracia, prejudicando assim a 

competitividade da economia brasileira. 

 Também é importante considerar o desempenho ambiental do transporte 

marítimo, considerado um eficiente modal quanto a aspectos como as emissões de gases 

do efeito estufa. Embora mais adequados, é preciso assentir que esta forma de transporte 

também ocasiona impactos ambientais consideráveis. 

 Parte considerável destes impactos está ligada a instalação e operação dos 

portos. São recorrentes alguns como a destruição de ecossistemas, a poluição de corpos 
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hídricos e do solo, a modificação da linha costeira, a perda de atividade pesqueira e a 

geração de resíduos sólidos. 

 É importante perceber que estes impactos são consideráveis, e assim, não podem 

ser negligenciados. Torna mais complexa a questão o fato de que os portos tendem a 

estar inseridos em regiões que apresentam grande valor ambiental (CUNHA et al., 

2006), como os manguezais.  

 Em todo caso, é apenas através do equacionamento destes problemas que o 

transporte marítimo poderá se consolidar como a opção mais adequada sob o aspecto 

ambiental. Este, sem dúvida, é um dos grandes desafios para a expansão do transporte 

marítimo no século XXI. 

 As medidas de gestão sustentável anteriormente tratadas são iniciativas 

relevantes no enfrentamento dos problemas vigentes. Neste sentido, os indicadores se 

apresentam como recursos importantes para o delineamento e acompanhamento destas 

ações.  

 Certamente uma das questões ambientais mais preocupantes dos dias de hoje é a 

dos resíduos sólidos (INSTITUTO ETHOS, 2012). O problema tem como uma de suas 

causas principais o crescente padrão de consumo da humanidade. Como consequências 

da má gestão de resíduos sólidos, pode-se citar: 

 O desperdício de recursos naturais, por vezes escassos; 

 O aumento dos impactos relativos a extração e transporte destes recursos; 

 As perdas econômicas e sociais decorrentes do não aproveitamento de materiais; 

 Os gastos com transporte e disposição final de resíduos; 

 Os danos ao solo, à população, à biota e ao lençol freático, em função da 

disposição em locais inapropriados; 

  Parte da solução do problema passa pela gestão de resíduos efetuada em 

empresas e instituições, usualmente responsáveis pela geração de grandes quantidades 

de resíduos. Por outro lado, cabem também às empresas e instituições os benefícios 

potenciais em função do enfrentamento destas questões. 

 O principal marco da gestão de resíduos sólidos no Brasil foi a aprovação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pela Lei nº 12.305/2010. O país passou 
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então a contar com uma legislação unificada e atualizada sobre o tema, baseada em 

aspectos modernos, como o conceito de sustentabilidade, fortemente presente ao longo 

do texto. 

 Dentre os conteúdos abordados na PNRS, cabe destaque para a responsabilidade 

compartilhada, que é a determinação de que todas as partes envolvidas em alguma etapa 

do ciclo de vida de um produto têm obrigação de zelar por sua destinação mais 

adequada (BRASIL, 2010). Neste sentido, observa-se outro aspecto, a logística reversa. 

Também presente na Política, visa a criação de mecanismos para que retornar ao setor 

empresarial os subprodutos de objetos comercializados. 

 É relevante destacar o incentivo à criação de Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) em diversas esferas de governo, bem como para o setor 

privado. Por fim, também há destaque para as ações de fomento à redução de geração de 

resíduos, ao reuso, e de fortalecimento do papel dos catadores. 

 Dado o exposto até o presente momento, foi definido como tema de dissertação 

a elaboração de indicadores para avaliar o desempenho dos portos quanto ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, sobretudo quanto aos pressupostos do principal 

marco legal sobre o tema, a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 Dentre as questões que suportam a escolha do tema, cabe citar inicialmente a 

importância das questões ambientais nos dias de hoje e a contribuição que a gestão 

sustentável - apoiada pelo uso de indicadores - pode oferecer para o diagnóstico e para a 

proposição de solução dos problemas. Também foi relevante para o processo de escolha 

o papel proeminente dos portos na economia nacional, bem como seu modesto 

desempenho ambiental. 

 As questões acima abordadas apresentam elevada importância e devem ganhar 

ainda mais projeção no futuro. Deste modo, podem ser consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento do país, sobretudo em um mundo cada vez mais competitivo, de 

recursos cada vez mais escassos e cuja poluição torna-se cada vez mais nociva ao bem 

estar humano e à reprodução do capital. 

 Apesar da importância, há uma quantidade limitada de estudos acerca dos temas 

citados, sendo ainda mais escassos os estudos que promovem a integração entre todas as 



 

6 
 

estas questões. Este quadro não se resume ao cenário nacional, estando também presente 

quando analisada a produção acadêmica internacional. 

 Assim, diante da importância dos assuntos até então discutidos, a relevância que 

devem assumir no futuro e a carência de informações, justifica-se a escolha do tema 

como objeto de dissertação. 

 Isto posto, o objetivo principal do presente estudo é elaborar um conjunto de 

indicadores que permita averiguar a adequação de um porto às boas práticas de 

gerenciamento de resíduos e aos preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Vale ressaltar que conhecer o nível de gerenciamento de resíduos hoje praticado nos 

portos é um passo essencial para promover melhorias. 

 Para alcançar este objetivo, foram determinados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Revisar a literatura sobre os temas setor portuário brasileiro, gestão ambiental 

portuária, indicadores ambientais, gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Levantar as vivências de campo e os pressupostos relevantes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Propor o conjunto preliminar de perguntas que servem de entrada de 

informações para os indicadores; 

 Enviar este conjunto para avaliação pelos colaboradores; 

 Elaborar metodologia de cálculo e de apresentação dos resultados; 

 Aplicar os indicadores no Porto do Forno, visando avaliar a metodologia em 

situações práticas; 

 Para atingir os objetivos anteriormente expostos, foi concebida a estrutura da 

dissertação, delineada a seguir.  

 O segundo capítulo visa fornecer um panorama geral sobre o setor portuário, 

incluindo seu estado geral no Brasil e no mundo. Serão abordados os desafios e as 

potencialidades econômicas, políticas e ambientais. 

 No terceiro capítulo, encontram-se dispostas as análises relativas as questões 

ambientais, tais como seus grandes pensadores e as vantagens da gestão sustentável. 
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Discorre-se também sobre indicadores, sobretudo os voltados para as análises de 

questões ambientais.  

 Já o quarto capítulo trata dos resíduos sólidos, especialmente no que se refere ao 

tema inserido na questão portuária. Ademais, foi dada ênfase à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, principal marco legal deste âmbito.  

 O quinto capítulo contém a metodologia desenvolvida para a concepção dos 

indicadores e a proposição final desta ferramenta. Além disso, este capítulo aborda 

também a descrição dos objetos de estudo, o Porto do Forno, que será analisado 

mediante estes indicadores. 

 O sexto capítulo consiste na apresentação e discussão dos resultados obtidos. 

São abordados aspectos como os fatores que afetaram o resultado geral do Porto do 

Forno e a análise do desempenho em questões específicas. 

 Por fim, sétimo capítulo consiste na conclusão decorrente de todo o estudo e a 

recomendação de trabalhos futuros. 

 Em seguida, encontra-se disponível a bibliografia utilizada ao longo deste 

estudo. 
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2. PANORAMA DO SETOR PORTUÁRIO 

 Dada a relevância dos portos como um dos temas centrais para o 

desenvolvimento deste estudo, se faz necessário apresentar o setor a fim de subsidiar 

análises posteriores. Assim, a caracterização em plano nacional e internacional, bem 

como as principais questões enfrentadas pelos portos encontram-se dispostas a seguir. 

 Inicialmente, é válido citar que a navegação foi uma das primeiras atividades 

humanas a surgir (MACIEL, 2005), e se consolidou ao longo do tempo como a 

principal forma de efetuar o comércio em nível global (JACCOUD e MAGRINI, 2014). 

Nos últimos trinta anos, este modo de transporte seguiu ganhando relevância, sobretudo 

em função da globalização (JACCOUD e MAGRINI, 2014). Hoje, pode-se afirmar que 

a navegação é uma das atividades mais internacionais (MACIEL, 2005), colaborando 

assim para promover a conexão entre países. 

Para a ocorrência da navegação, é essencial a presença de portos, local onde as 

embarcações efetuam carga e descarga de passageiros e materiais. Este volume 

transportado frequentemente ainda depende da utilização de outros meios de transporte 

para atingir seu destino final.  

Assim, pode-se dizer que os portos são estruturas integrantes da cadeia 

logísticas, responsáveis pelo transporte de bens entre regiões (CUNHA, 2006), então 

definidas como área de influência. Esta área, dada a finalidade das instalações 

portuárias, pode se estender muito além de seus limites físicos (CUNHA, 2006).  

 A relação com entorno é bastante marcante no histórico e no funcionamento do 

setor portuário. Um exemplo bastante recorrente é a atração de indústrias e a promoção 

da integração entre modais de transporte (ESPO, 2008), gerando assim efeitos positivos 

sobre a economia local. 

 É preciso primar para que esta interação entre o porto e o entorno seja 

simbiótica, incorrendo em benefícios para ambas as partes. No exemplo citado, um 

porto pode trazer investimentos para a malha rodoviária, ao invés congestioná-la, em 

decorrência do aumento de tráfego. 

 Isto porque esta influência do porto sobre entorno pode ser bastante intensa. 

Como exemplo, vale citar cidades como Antuérpia (Holanda), Hong Kong (China) e 
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Santos (Brasil), dentre outras. Nestas, pode-se dizer que toda a dinâmica das cidades se 

dá em função dos portos locais (OLIVEIRA, 2000, apud QUINTANA e PHILOMENA, 

2007). Em suma, portos podem ser considerados como bastante relevantes para o 

desenvolvimento dos municípios onde se inserem (QUINTANA e PHILOMENA, 

2007).  

 Por outro lado, o porto também é influenciado por diversos aspectos da região 

onde se encontra instalado. Um destes aspectos é a já citada conexão entre meios de 

transporte. Estar em uma região adequadamente servida de vias de transporte é essencial 

para a competitividade de um porto, já que este é apenas um dos elos da cadeia logística 

(ESPO, 2008). 

 Uma vez que a eficiência de um porto depende muito dos serviços relacionados 

à atividade portuária que são observados em terra (ESPO, 2008), é possível citar ainda 

outros exemplos, como o nível médio de qualificação dos funcionários da região, a 

disponibilidade de serviços de manutenção e a retirada de resíduos gerados pela 

atividade portuária. 

 Os portos são também considerados como extremamente relevantes para o 

comércio exterior (CESAR, 2005), de modo que o setor também seja relevante em uma 

escala superior à local. Em geral, quase todos os bens importados ou exportados por um 

país passam por seus portos devido ao baixo custo praticado pelo transporte aquaviário. 

Este custo representa apenas 45% do custo do transporte rodoviário e 64,28% do 

transporte ferroviário (CARAMURU, 2011, apud ANTAQ, 2012b). 

 Assim, as unidades portuárias afetam o preço de bens importados e a 

competitividade das empresas locais no mercado internacional. Por conseguinte, e de 

acordo com as colocações acima expostas, é possível afirmar que os portos afetam toda 

a economia do país, do plano local ao global. 

 Em última análise, pode-se dizer até mesmo que os portos são bastante 

relevantes para a manutenção do estilo de desenvolvimento dos países do século XXI, 

além de apresentarem importância histórica no padrão de ocupação das sociedades 

humanas. 
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2.1. Portos no Mundo 

 O comércio marítimo mundial atingiu o montante de 8,7 bilhões de toneladas 

transportadas em 2011, o que representa um acréscimo de 4% em relação ao ano 

anterior (UNCTAD, 2012). Assim, é notório o fato de que hoje 80% do comércio 

mundial passa pelos portos (UNCTAD, 2012). No início de 2012, a frota mundial 

atingiu uma capacidade de carga de 1,5 bilhões dwt
1
 (UNCTAD, 2012). Desde os 

quatro anos anteriores, observou-se um acréscimo de 37% neste valor (UNCTAD, 

2012).  

 De acordo com estas informações, pode-se deduzir o elevado porte do setor 

portuário no mundo e sua relevância para a economia global. Ademais, os dados citados 

também evidenciam uma segura tendência de aumento da importância dos portos e do 

comércio marítimo. Diante de uma possível expansão, realçam-se também as 

preocupações com o desempenho do setor no Brasil, bem como com os impactos 

decorrentes desta atividade. 

 No cenário mundial, alguns portos são destacáveis em função de seu tamanho. A 

Tabela 1 aponta os dez maiores portos do mundo em 2010, de acordo com o total de 

carga transportada.  

Tabela 1: Principais portos do mundo, de acordo com o total de cargas transportadas em 2012. Elaboração 

própria, com dados obtidos em GEOHIVE (2013). 

Posição Porto País Toneladas métricas 

1 Ningbo-Zhoushan China 744,000,000 

2 Xangai China 736,000,000 

3 Cingapura Cingapura 538,000,000 

4 Tianjin China 476,000,000 

5 Roterdã Holanda 441,500,000 

6 Guangzhou China 434,000,000 

                                                           
1
 Deadweight tonnage, ou Porte, em português. Trata-se da capacidade total de carga de um navio, 

respeitando os parâmetros de segurança. Além da carga, considera ainda o peso de itens como lastro, 

tripulação e mantimentos. 
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Posição Porto País Toneladas métricas 

7 Qingdao China 402,000,000 

8 Dalian China 373,000,000 

9 Tangshan China 364,600,000 

10 Yingkou China 301,100,000 

 É extremamente forte a presença da China em oito das dez posições de maior 

destaque. Embora o país tenha proporções continentais, sendo também a segunda maior 

economia do mundo e o país de número de habitantes mais elevado, o absoluto domínio 

ranking disposto acima ainda é marcante. Mesmo o Porto de Cingapura provavelmente 

se situa nesta lista em função da movimentação de cargas demandada pela China. 

 Os dados acima apresentados possivelmente refletem a mudança no perfil de 

exportação dos países mais destacáveis para a economia mundial. A produção de países 

ocidentais como Estados Unidos e integrantes da União Européia tem se concentrado 

cada vez menos em bens físicos, tendo sido estas atividades produtivas 

progressivamente deslocadas para países como a China. Assim, apenas o Porto de 

Roterdã (Holanda) aparece entre os dez maiores do mundo. 

 A seguir, encontra-se um breve perfil dos cinco maiores portos do mundo em 

relação ao transporte de cargas: 

1. Porto de Ningbo-Zhoushan (NINGBO PORT GROUP, 2013): O Porto está situado 

cerca de 200km ao sul do Porto de Xangai, e assim, também se encontra conectado 

à bastante desenvolvida região do vale do Rio Yangtzé. O referido porto conta hoje 

com 309 berços de atracação. A Figura 1 apresenta a região onde se encontra o 

Porto de Ningbo. 
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Figura 1: Região onde está inserido o Porto de Ningbo-Zhoushan (GOOGLE, 2013b). 

2. Porto de Xangai (SIPG, 2013): O Porto encontra-se situado no local onde o Rio 

Yangtzé deságua no Mar da China Oriental. A região é a economicamente mais 

ativa no país, com elevada densidade populacional, forte indústria e agricultura. O 

valor das mercadorias que passam por este porto totaliza 25% do comércio 

internacional chinês. O porto detém 125 berços de atracação, dispostos ao longo de 

mais de 20 quilômetros de cais, sendo toda a estrutura pública do porto operada 

pela Shanghai International Port (Group). A Figura 2 apresenta a região do Porto de 

Xangai. 

 

Figura 2: Região onde se encontra o Porto de Xangai (GOOGLE, 2013a). 

3. Porto de Cingapura (PSA SINGAPORE TERMINALS, 2013): O tamanho deste 

porto pode em parte ser explicado pelo poderio econômico de Cingapura. A 
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estrutura do porto consiste em três terminais de contêineres, um terminal de carro e 

conteineres, e um terminal multiuso. No total, o Porto conta com 52 berços de 

atracação para navios de contêiner, dispostos ao longo de mais de 15,5km de linha 

de cais. Hoje, o porto se destaca por ser um ponto de transbordo das cargas, 

servindo de conexão entre portos de diferentes regiões do mundo. A Figura 3 

caracteriza visualmente a localidade ao redor do Porto de Cingapura. 

 

Figura 3: Região onde está localizado o Porto de Cingapura (GOOGLE, 2013c). 

4. Porto de Tiajin (TPG, 2013): O porto se situa em uma das regiões mais importantes 

da China, com destaque para a presença da capital Pequim, distante a menos de 200 

km de Tianjin. O local conta com uma área de 131 km², equipada com 159 berços 

de atracação. Além disso, o porto se situa a cerca de 1.000 km ao norte do porto de 

Xangai, de modo que o Porto de Tiajin deve ser o principal atender a demandas 

locais. A Figura 4 destaca a região onde se insere o referido Porto. 
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Figura 4: Região onde está localizado o Porto de Tianjin (GOOGLE, 2013e). 

5. Porto de Roterdã (PORT OF ROTTERDAM, 2013): Trata-se do único dos grandes 

portos do mundo situado fora da Ásia, sendo este o principal porto de entrada e 

saída de mercadorias da Europa. Além disso, o porto está associado a um grande 

complexo industrial, o que colabora para o elevado porte atingido. O Porto de 

Roterdã conta com 63 terminais, que ocupam 65 quilômetros de linha de cais, e está 

inserido na região disposta na Figura 5. 

 

Figura 5: Região onde se encontra o Porto de Roterdã (GOOGLE, 2013d). 
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2.2. Portos no Brasil 

 A importância dos portos para o Brasil se revela em aspectos históricos, visto 

que desde a colonização portuguesa, o país esteve ligado ao mercado exterior pela 

exploração de matérias-primas (KAISER et al., 2013). Do primeiro produto de 

exportação, o pau-brasil, ao tipo de economia que hoje é praticado, passando pelos 

ciclos econômicos ocorridos na história do país, a exportação sempre se mostrou como 

vital para a economia brasileira. 

 Além do aspecto econômico, no início de processo de colonização, a 

movimentação por via marítima já se mostrava essencial por ser a principal forma de 

locomoção entre os primeiros núcleos urbanos, incipientes e isolados (KAISER et al., 

2013). Deste modo, desde cedo o setor portuário se mostrou relevante para a promoção 

da integração do território.  

 Até o presente momento, o desenvolvimento portuário no Brasil pode ser 

entendido em três fases mais importantes. A primeira se situa entre o século XIX e o 

início da década de 1930; a segunda entre a década de 1930 e a década de 1990; e a 

terceira desde a década de 1990 até os dias de hoje.  

 Na primeira fase, os portos foram organizados de formas independentes, e, 

portanto, distintas (GOULARTI FILHO, 2007), o que ajudou a conferir pluralidade aos 

portos do país. Neste período, os portos visavam basicamente atender as necessidades 

de trafego das regiões onde estavam inseridos (GOULARTI FILHO, 2007) e havia uma 

forte expectativa de que a iniciativa privada colaborasse bastante para o progresso do 

setor (GOULARTI FILHO, 2007). 

 O período compreendido entre as décadas de 1930 e 1990 pode ser entendido 

como de uma maior uniformização e planejamento dos portos brasileiros (GOULARTI 

FILHO). Foi notória a centralização das ações por parte do governo (GOULARTI 

FILHO, 2007), principalmente no período sob comando dos militares, onde foram 

criadas grandes empresas estatais para gerir as instituições do setor (GOULARTI 

FILHO, 2007).  

 Como marcos deste período, tem-se o surgimento das primeiras Companhias 

Docas (entre 1960 e 1967), do Ministério dos Transportes (1967) e da Empresa de 
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Portos do Brasil, a PORTOBRAS (1975) (ANTAQ, 2012b). Em linhas gerais, 

observou-se nestas seis décadas períodos de priorização e de abandono da questão 

portuária brasileira (GOULARTI FILHO, 2007).  

 O terceiro período, iniciado a partir da década de 1990, foi marcante pela 

redução do poder do estado e, adicionalmente, pelo fomento aos investimentos da 

iniciativa privada (GOULARTI FILHO, 2007). Este processo foi um reflexo das 

políticas neoliberais, bastante frequentes no Brasil ao longo desta década (GOULARTI 

FILHO, 2007). Trata-se do período mais relevante para a compreensão do estado atual 

do sistema portuário brasileiro, sobretudo por ser bastante recente. 

 Como marco do início desta fase, tem-se o fechamento da PORTOBRAS, que 

realizava a administração dos portos de maneira unificada, (ANTAQ, 2012b). Sua 

função foi dividida entre vários órgãos, como as Companhias Docas estaduais 

(GOULARTI FILHO, 2007), que até hoje executam o papel de Administração Portuária 

(ou Autoridade Portuária) em boa parte dos portos brasileiros. Além disso, o governo 

também promoveu o fechamento de todo o Ministério dos Transportes, tendo a pasta 

sido passada para o Ministério da Infraestrutura (GOULARTI FILHO, 2007). 

 Este período pode ser entendido como um dos mais críticos da história portuária 

no Brasil (GOULART, 2012). O fim da PORTOBRAS havia deixado o setor em uma 

crise institucional, que só veio a ser trabalhada posteriormente mediante a criação de 

novos órgãos, focados em regulamentação (GOULART, 2012). Assim, as demandas 

que antes eram atendidas pelo governo passaram para a tutela da iniciativa privada, que 

mais uma vez aparecia como possível solução para os problemas até então observados 

(GOULARTI FILHO, 2007). 

 Sem dúvidas, o marco mais relevante para este período foi a aprovação da Lei de 

Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993). Dentre seus principais aspectos, a 

referida Lei permitiu que a iniciativa privada operasse no setor, criou o Organismo 

Gestor da Mão de Obra (OGMO), a Administração Portuária e o conselho da 

Administração Portuária (GOULARTI FILHO, 2007). Além disso, após esta Lei, alguns 

portos passaram a ser administrados por estados e prefeituras (JACCOUD e MAGRINI, 

2014).  
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 Desde então, a competitividade entre os terminais tem exibido aspectos positivos 

consideráveis. Em um ambiente concorrencial, os terminais passaram a realizar 

investimentos visando atrair clientes, o que elevou a qualidade e reduziu o preço dos 

serviços em mais de 50% (MANTELI, 2006). 

 Recentemente, a Lei nº 12.815/2013, conhecida como Nova Lei dos Portos, 

reforçou esta tendência de atração da iniciativa privada, possibilitando novas formas de 

concessão (JACCOUD e MAGRINI, 2014). Mais do que isso, esta Lei surgiu com o 

objetivo de suprir lacunas observadas após a colocação em prática da Lei de 1993 

(REBELLO, 2013). Como novidade, esta recente Lei inclui a flexibilização do processo 

de entrada da iniciativa privada no setor, permitindo que o Terminal opere apenas 

cargas de terceiros (REBELLO, 2013). Além disso, a escolha de parceiros no setor 

passou a se basear em critérios operacionais, como tempo de operação e tarifa praticada 

(REBELLO, 2013).   

 Assim, vinte anos após a promulgação da Lei de Modernização dos Portos, tem-

se ainda, de certo modo, a continuidade dos processos observados desde o início da 

década de 1990. Espera-se que, com isso, o setor possa sanar problemas já 

diagnosticados desde longa data.  

 Por meio de uma análise mais profunda, é possível perceber que desde muitos 

anos tem-se a consciência de que os portos brasileiros têm desempenho abaixo do 

esperado, fruto de investimentos inferiores ao necessário (GOULARTI FILHO, 2007). 

Os avanços, feitos de forma tardia, logo eram ultrapassados pelas demandas do 

crescimento do país (GOULARTI FILHO, 2007). 

 Diversos projetos foram elaborados ao longo do século XX para tentar lidar com 

a problemática, sendo o estado atual dos portos brasileiros um demonstrativo de que 

estes planos não atingiram seu objetivo mais amplo. A persistência dos diversos 

problemas, mesmo após iniciativas de diferentes governos, também indica quão 

complexa é a questão portuária.  

 Nos últimos anos, novas investidas têm sido realizadas para buscar as melhorias 

necessárias no sistema portuário do país. Cabe destaque para ampliações físicas em 

diversos portos, bem como melhorias em equipamento e em treinamento de pessoal (DE 

VALOIS, 2009). Além disso, o setor portuário foi objeto de diversas intervenções do 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que resultaram em um montante 

investido de 2,3 bilhões de reais entre 2008 e 2010 (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2011). Deste modo, evidencia-se o reconhecimento por parte do 

governo atual acerca da importância da melhoria dos portos do país. 

 Assim, dado o breve histórico do setor portuário no Brasil, pode-se concluir que 

ainda se perpetua a tendência instaurada na década de 1990, de que o governo deve 

cuidar da fiscalização e regulação do setor, ao invés de ser inteiramente responsável, 

como fora no passado. Também se mantém a tendência de ganho de espaço por parte da 

iniciativa privada, que assume tarefas como operação e investimento em infraestrutura. 

 No cenário portuário atual, em nível nacional, o órgão responsável pela 

regulação portuária é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), criada 

pela Lei 10.233/2001 (GOULARTI FILHO, 2007). A Agência tem a função de 

implementar políticas públicas, além avaliar e moderar os serviços prestados por 

empresas que atuam no setor ou exploram a infraestrutura portuária (ANTAQ, 2012a). 

Suas ações devem objetivar harmonizar interesses e assegurar a movimentação de bens 

e pessoas, mediante um padrão de eficiência e segurança, entre outras características 

(ANTAQ, 2012a). 

 Além desta agência, é relevante citar a Secretaria Especial de Portos da 

Presidência da República (SEP/PR), criada em 2007 (JACCOUD e MAGRINI, 2014). 

Este órgão tem um objetivo de elaborar políticas públicas para o setor e estabelecer 

planos e metas, dentre outras funções (SEP, 2014). No quadro institucional atual, a SEP 

detém autoridade sobre os portos marítimos, bem como sobre os terminais (JACCOUD 

e MAGRINI, 2014). 

 Também é valido destacar o Ministério dos Transportes como um dos principais 

órgãos do país que afetam o setor portuário. Cabe a este a elaboração das políticas 

nacionais relativas aos transportes e a coordenação dos serviços portuários, sobretudo de 

portos situados em águas interiores (JACCOUD e MAGRINI, 2014). 

 Por fim, atua no setor ainda a Marinha do Brasil, responsável por colocar em 

prática parte das leis pertinentes. Dentro desta Instituição, há a Diretoria de Portos e 

Costas (DPC), diretamente ligada à implantação das convenções como a MARPOL 

(Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios - Marinne Pollution 
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- 1973-1978). Submetido à DPC, encontram-se as Capitanias dos Portos, que detém 

poder de polícia para pôr em prática as determinações dos órgãos superiores (TELES, 

2005, apud MACIEL, 2005). 

 A Figura 6 apresenta um breve resumo do conteúdo discutido até então. 

 

Figura 6: Principais instituições atuantes sobre o setor portuário brasileiro e algumas de suas atribuições. 

A foto é de autoria própria, retratando o Porto de Suape (PE). 

 Resultante de todos estes processos históricos e institucionais citados acima, o 

Brasil dispõe hoje de quatro tipos de instalações portuárias, a saber (DE VALOIS, 

2009): Porto Organizado, Terminal de Uso Privativo (TUP), Estação de Transbordo de 

Carga (ETC) e Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4). Ao todo, estão 

presentes 37 portos no país (GOVERNO FEDERAL, 2010), além de 129 TUPs 

(ANTAQ, 2012b). A Figura 7 representa parte dos portos brasileiros.  
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Figura 7: Mapa dos portos brasileiros (GOVERNO FEDERAL, 2013). 

 De acordo com este cenário, os portos e TUPs do Brasil movimentaram 928,4 

milhões de toneladas em 2013 (LABTRANS, 2014a). Trata-se de um valor recorde para 

o setor, representando um crescimento de 2,65% em relação ao ano anterior e 11,33% 

em relação à 2010. A evolução da movimentação portuária neste período se encontra na 

Figura 8, através da qual é possível constatar uma tendência forte de crescimento, sendo 

este um pouco menos acentuado do que o ocorrido entre 2010 e 2011. 
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Figura 8: Evolução da movimentação de cargas em portos brasileiros ao longo dos últimos quatro anos. 

Gráfico de elaboração própria. Fonte dos dados: LABTRANS (2014a). 

  No que se refere ao tipo de carga transportada no país, observa-se uma forte 

predominância dos granéis sólidos e líquidos, sendo este um quadro consideravelmente 

estável nos últimos 4 anos. A Figura 9 apresenta a evolução dos tipos de carga ao longo 

deste período. 

 

Figura 9: Evolução do tipo de carga transportada nos portos brasileiros entre os anos de 2010 e 2013 

Gráfico de elaboração própria. Fonte dos dados: LABTRANS (2014a). 
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 Analisando em detalhe, é possível constatar uma breve evolução da participação 

dos granéis sólidos e dos contêineres. A presença dos granéis sólidos se deve ao perfil 

econômico do país, grande exportador de minérios e grãos, ao passo que a grande 

movimentação de contêineres reflete uma tendência no transporte global de cargas, que 

é o incremento no uso de deste tipo de movimentação para cargas diversas. 

 No que se refere aos produtos movimentados nos portos brasileiros, a Tabela 2 

apresenta os dez itens mais relevantes quanto ao total de carga movimentada. 

Evidentemente, esta análise reforça os dados do gráfico sobre o tipo de carga 

apresentado anteriormente, e além disso, exemplifica a citação realizada acima sobre o 

perfil econômico do país. Neste sentido, destacam-se os minérios de ferro (35,6%) e a 

soja (5,4%). 

Tabela 2: Movimentação nos portos brasileiros em 2013 de acordo com os produtos transportados. Tabela 

de elaboração própria. Fonte dos dados: LABTRANS (2014a). 

Movimentação por Produtos em 2013 % 

Minério de Ferro 35,6 

Combustíveis e Óleos minerais 20,9 

Contêineres 10,3 

Soja 5,4 

Bauxita 3,9 

Milho 3,1 

Fertilizantes e Adubos 2,7 

Açúcar 2,6 

Carvão mineral 1,8 

Produtos Siderúrgicos 1,5 

 Boa parte dos expressivos números citados anteriormente são fruto da presença 

da iniciativa privada. Esta se encontra presente no setor portuário apenas nos últimos 

vinte anos, desde a Lei de Modernização dos Portos, mas já alcançou marcas bastante 

expressivas. A participação da iniciativa privada nos últimos quatro anos encontra-se na 

Figura 10. 
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Figura 10: Participação do setor público e privado no total de cargas movimentadas nos portos brasileiros 

ao longo dos últimos quatro anos. Gráfico de elaboração própria. Fonte dos dados: LABTRANS (2014a). 

 Segundo as informações expostas acima, é possível perceber a forte presença da 

iniciativa privada nos portos, o que fica explícito mediante os valores bastante 

expressivos observados ao longo destes quatro anos. Isto evidencia que o setor portuário 

tem sido atraente para a iniciativa privada, bem como o potencial de contribuição que os 

investidores podem dar para os portos. 

 Vale citar que ambos os setores apresentaram crescimentos expressivos na 

movimentação de carga ao longo do período amostrado. Os Portos Organizados 

saltaram de 288,5 milhões de toneladas em 2010 para 337,3 em 2013 (LABTRANS, 

2014a), o que representa um incremento de 16,92%. Por sua vez, os TUPs evoluíram de 

545,2 para 590,9 milhões de toneladas (LABTRANS, 2014a), um crescimento de 8,38% 

no mesmo período. Assim, no período amostrado, o incremento do setor público foi o 

dobro do apresentado pela iniciativa privada, o que pode ser resultante dos 

investimentos feitos nos últimos anos, conforme citado anteriormente.  

 Dentre ambos os setores, algumas organizações apresentam bastante destaque, 

sendo estas apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3: Principais Portos Organizados e TUPs do Brasil em 2013, de acordo com o total de cargas 

movimentadas. Fonte: Elaboração própria, com dados de LABTRANS (2014a). 

 De acordo com a tabela exposta acima, reforça-se a já constatada preponderância 

do setor privado. Os TUPs representam dez das quinze maiores movimentações 

portuárias do país em 2013, incluindo as duas primeiras colocadas.  

 Também é notória a participação da região sudeste, que conta com oito dos 

quinze terminais e portos destacados acima. Este fato se deve ao poder econômico desta 

região e, mais recentemente, possivelmente deve ter sido incrementada por atividades 

offshore desenvolvidas na região do pré-sal. 

 Por fim, em uma análise geral acerca dos portos brasileiros, vale citar alguns 

dados finais. Os números do primeiro trimestre de 2015 apontam que os portos 

marítimos brasileiros movimentaram 95,77% das toneladas de mercadoria exportadas 

pelo país, além de 90,32% das toneladas de mercadorias importadas. Em relação ao 

fluxo comercial (US$ FOB), este percentual foi de 82,06% para exportação e 73,23% 

para importação (ALICE-WEB/MDIC, 2015).  

Posição Nome Tipo UF 
Carga 

Movimentada (%) 

1º Tubarão TUP ES 11,9 

2º Ponta da Madeira TUP MA 11,6 

3º Santos Porto Organizado SP 10,7 

4º Itaguaí Porto Organizado RJ 6,3 

5º Almirante Barroso TUP SP 5,7 

6º Paranaguá Porto Organizado SC 4,5 

7º MBR TUP RJ 4,3 

8º 
Almirante Maximiliano 

Fonseca 
TUP RJ 2,8 

9º Madre de Deus TUP BA 2,4 

10º Ponta de Ubu TUP ES 2,4 

11º Rio Grande Porto Organizado RS 2,2 

12º Porto de Trombetas TUP PA 1,9 

13º Itaqui Porto Organizado BA 1,6 

14º Ilha D'Água Transpetro TUP RJ 1,6 

15º Almirante Soares Dutra TUP RS 1,6 
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 Estes números finais, somados aos demais, ilustram a importância dos portos 

para a economia brasileira. Por conseguinte, realçam a necessidade de se dar atenção ao 

setor portuário, de modo a evitar que eles se tornem impeditivos para o 

desenvolvimento do país. 

2.3. Principais Desafios e Oportunidades 

 Conforme exposto ao longo da abordagem histórica efetuada acima, os portos 

sempre estiveram aquém da demanda no Brasil, e inúmeras foram as iniciativas 

efetuadas por diversos governos a fim de solucionar a problemática exposta 

(GOULARTI FILHO, 2007). O estado atual do sistema portuário do país aponta que as 

medidas empreendidas ao longo da história não lograram êxito, embora possam ter sido 

bem sucedidas em alguns pontos.  

 Assim, todos os processos já discutidos culminam no setor portuário brasileiro 

tal como ele se configura hoje. Deste modo, se apresenta uma série de desafios, que são 

de extrema relevância, dado o estado do setor, sua complexidade e sua importância para 

o desenvolvimento do país. 

 Por estes mesmos motivos, os ganhos potenciais também são bastante elevados. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o custo de oportunidade de não agir em prol do 

desenvolvimento dos portos brasileiros é bastante elevado, e assim, reforça-se a 

necessidade de enfrentar os desafios delineados a seguir.  

2.3.1. Aspectos políticos 

 Parte considerável das principais questões que envolvem hoje a gestão portuária 

brasileira são as relacionadas aos aspectos políticos e regulatórios do setor. O primeiro 

grupo de questões referem-se à atuação dos governos em relação aos portos, ao passo 

que o segundo se refere às leis instrumentos análogos que competem ao setor. 

 Inicialmente, é importante ressaltar a elevada quantidade de órgãos envolvidos 

na regulação e a burocracia aplicada ao setor (DE VALOIS, 2009). Além de não agirem 

de maneira integrada, estes órgãos apresentam certa sobreposição de funções, que 

frequentemente não são bem definidas (KITZMANN e ASMUS, 2006). A isto se 
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somam as diversas mudanças de órgãos responsáveis pela temática portuária no país 

ocorridas ao longo da história. 

 Ademais, são complicadores naturais a complexidade e a pluralidade, inerentes 

ao setor portuário. Deste modo, parte da gestão compartilhada entre órgãos é esperada, 

mas uma maior atuação governamental a fim de atenuar este aspecto seria bastante 

apropriada. 

 Fenômeno similar pode ser observado nas leis que regem o setor, também 

oriundas de pastas distintas. Como exemplo, pode-se citar regulamentações referentes 

aos recursos hídricos e aos transportes, em nível federal, estadual e local (KAISER et 

al., 2013). Além disso, também é necessário considerar o alinhamento com as 

legislações internacionais pertinentes e as políticas de crescimento (KAISER et al., 

2013), que muitas vezes fazem referências aos portos. 

 Outro desafio observado no âmbito político é a disponibilidade de boas conexões 

com a região onde o porto se insere, sendo este um fator essencial ao seu desempenho 

(ESPO, 2008). Este tema passa pela a necessidade de pensar o porto de maneira 

integrada com diversos outros aspectos da sociedade, estando assim fora da alçada da 

Administração Portuária. Portanto, a discussão e ação acerca deste ponto se torna um 

aspecto político.  

 Outro aspecto político a ser considerado é o ritmo de implantação das iniciativas 

aplicadas ao setor portuário, em geral bastante lento (KAISER et al., 2013). Isto 

colabora para que as ações empreendidas sejam tardias e realizadas em caráter de 

urgência, o que tende a ser mais ineficiente e custoso. 

 Ademais, é válido salientar que os planos, leis e regulamentações aplicadas ao 

setor não foram adequadas para evitar a insuficiência do planejamento e da estruturação 

dos portos brasileiros ao longo de décadas (DE VALOIS, 2009). Todos os processos 

políticos citados ao longo da história do setor portuário e as questões discutidas acima 

contribuíram para que os portos brasileiros estejam hoje em um patamar inferior ao 

desejado.  

 Isto ganha relevância se consideramos que a política econômica estabelecida 

demanda incrementos em exportação. Portanto, não é exagero afirmar que o Brasil 
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depende de seus portos. Logo, medidas como a agilização de trâmites diversos e 

redução de custos de operação são bastante bem-vindas.  

 No entanto, é preciso ir além, buscando um planejamento para o setor pautado 

em sua valorização, considerando o seu entorno e as projeções de tendências futuras, as 

quais os portos devem estar adequados. Estas questões passam pelo reconhecimento do 

porto como estrutura essencial, e, por conseguinte, tema prioritário, dados os motivos já 

tratados. Desta forma, pode-se conceber um setor de excelência, que fortaleça economia 

nacional.  

 Ademais, vale reconhecer que algumas medidas políticas têm sido tomadas. O 

setor portuário, por exemplo, é um dos que constam como destino de recursos 

financeiros oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2011), conforme já citado. Espera-se, no entanto, que este não seja 

mais um dos ciclos efêmeros de valorização do setor portuário. 

2.3.2. Econômicos 

 De modo geral, quase todos os desafios enfrentados pela gestão portuária no 

Brasil passam pelo aspecto econômico. A escassez de recursos é, sem dúvida, um dos 

principais obstáculos para a melhoria dos portos (GOULARTI FILHO, 2007). Este 

quadro colabora para a ocorrência dos problemas já abordados, como a necessidade de 

expansão física, a carência de equipamentos e de pessoal (DE VALOIS, 2009). 

 Os problemas de estrutura afetam o funcionamento dos portos de diversas 

formas, como no tempo que os navios têm que esperar para realizar a carga ou descarga 

de material, que em 2005 chegava a 22 dias em períodos de safra (CESAR, 2005). 

Também neste período, o custo diário de um navio estacionado era de US$ 50 mil 

(CESAR, 2005), o que encarece as importações para o Brasil e compromete a 

competitividade do país. 

 É necessário ainda considerar as questões trabalhistas, que afetam o desempenho 

econômico dos portos de diversos modos. Em geral, a mão de obra é abundante, mas 

mal qualificada (DE VALOIS, 2009), e assim, trata-se de um aspecto relevante para a 

análise dos problemas portuários (KITZMANN e ASMUS, 2006). Qualquer empresa de 

grande porte investe pesadamente em seus recursos humanos, sendo esta a lógica que 
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deve prevalecer no ambiente portuário. Melhorias neste sentido podem atenuar, 

compensar ou mesmo anular diversas deficiências já abordadas do setor. 

 Dado o exposto, se faz necessário o enfrentamento das questões situadas neste 

âmbito. Neste momento de elevada demanda por melhorias, e, por conseguinte, de 

elevada expectativa acerca do desempenho portuário, as possibilidades de investimento 

encontram-se mais uma vez depositadas na iniciativa privada (GOULARTI FILHO, 

2007). É importante reconhecer que os investimentos privados têm se mostrado como 

valiosos para o setor nestes quase vinte anos desde que voltaram a ser aceitos e 

incentivados. 

 O poder público também tem tomado algumas iniciativas para melhorar os 

aspectos econômicos dos portos. Para compreender o setor e sanar algumas deficiências, 

a ANTAQ criou o Sistema de Desempenho Portuário (SDP). Trata-se de um conjunto 

de indicadores e banco de dados para avaliar o funcionamento e o custo de operação dos 

portos brasileiros (DE VALOIS, 2009). Este sem dúvida é um caminho com elevado 

potencial de sucesso, sobretudo pela possibilidade de gerar ganhos em eficiência. No 

entanto, é bastante provável que os avanços necessários só sejam alcançados com um 

maior aporte de recursos financeiros.  

 Por fim, reconhece-se o esforço recente, feito programas como o PAC ou 

mediante o empenho para atrair a iniciativa privada, tal como já citado. No entanto, 

deve-se ir além, assumindo que os recursos financeiros são mesmo limitantes para a 

melhoria do cenário vigente e que não há condições de avançar sem que haja um 

incremento de investimentos, sempre carentes na história do referido setor. 

 Em última análise, cabe ressaltar que as questões econômicas são as que 

apresentam maior potencial de retorno, visto que o dinheiro investido pode afetar de 

forma direta a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. 

Assim, dada a possibilidade de dinamizar a economia do país, o investimento no setor 

portuário seria considerado como um desperdício de recursos. 

2.3.3. Ambientais 

 É consensual a ideia de que transporte por meio de navios constitui-se não só 

como a forma mais barata de movimentação de cargas, mas também como a mais 
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aceitável sob os aspectos ambientais (BUTT, 2007). No entanto, diversos desafios ainda 

se apresentam para o setor neste âmbito. 

 Parte das questões a serem enfrentadas pela gestão portuária são relacionadas 

aos impactos ocasionados pela execução da função do porto, bem como pelo processo 

de instalação e ampliação de suas estruturas. Além disso, é preciso também efetuar uma 

projeção destes impactos em decorrência do esperado crescimento do setor. 

 Dentre estes impactos, vale citar alguns como a ocupação de locais considerados 

como Áreas de Preservação Permanente (APP), a perda da qualidade dos recursos 

hídricos, bem como o acréscimo no tráfego de veículos e a alteração na linha de costa 

(KAISER et al., 2013, DARBRA et al., 2004, ANTAQ, 2011, ESPO, 2008, MACIEL, 

2005).  

 Cabe destaque também para os impactos relacionados ao aquecimento global. O 

setor de transporte emite cerca de 13% dos gases de efeito estufa produzidos no mundo, 

sendo 5,5% destes oriundos do setor de transporte de cargas (UNCTAD, 2012). Espera-

se um crescimento anual 1,4% deste valor entre 2008 e 2035 (UNCTAD, 2012), e 

assim, evidencia-se a necessidade de ação sobre este quadro de modo a evitar padrões 

insustentáveis (UNCTAD, 2012). 

 Dos impactos citados, a maior parte se dá na região costeira, onde em geral os 

portos se inserem, sendo este também o mais frágil habitat marinho e a zona onde 

ocorre a maior parte das ocupações humanas (MACIEL, 2005). Além do valor 

ambiental, os locais onde os portos se inserem frequentemente também apresentam 

valor histórico (CUNHA et al., 2006). Assim, são regiões que apresentam elevada 

importância ambiental, social e econômica, sendo a sua proteção benéfica de acordo 

com múltiplos interesses. 

 Além disso, cabem dois complicadores naturais do setor portuário. O primeiro se 

refere ao fato de que o impacto acumulado provocado pela atividade portuária é pouco 

conhecido (CESAR, 2005). Pesam também as elevadas proporções do setor, que tornam 

mais relevantes os impactos ambientais por ele gerado (PERIS-MORA et al., 2005).  

 A isto se soma o fato de que as questões ambientais nunca foram devidamente 

incorporadas, sendo as políticas ambientais públicas insuficientes (CUNHA et al., 
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2006). Isto, sem dúvidas, é um sério empecilho para busca de soluções. Ademais, a 

estrutura administrativa do porto ainda se encontra em processo de modernização, e 

assim, ainda não estão aptas para lidar com as normas ambientais (FILHO et al., 2000).  

 Como marco desta não atenção ao tema, pode-se citar a Lei de Modernização 

dos Portos. Apesar da relevância, a referida Lei negligenciou a gestão ambiental 

(KITZMANN e ASMUS, 2006). Nos anos 1990, parte da sociedade e do poder público 

já estavam atentas às demandas relativas ao meio ambiente, mas o setor portuário seguiu 

sem incorporar o tema. Em decorrência disto, as ações executadas pelos portos 

brasileiros acabam sendo produtos de medidas judiciais, por vezes promovidas pelo 

Ministério Público (KITZMANN e ASMUS, 2006), sendo assim essencialmente 

reativas e tardias.  

 A completa modernização do setor portuário, desejada desde o início da década 

de 1990, só será alcançada mediante a consideração das questões ambientais 

(KITZMANN e ASMUS, 2006). Por fim, vale lembrar que este quadro de atraso no 

trato das questões ambientais também se aplica a maior parte das empresas privadas que 

atuam no setor (KITZMANN e ASMUS, 2006). 

 Ademais, no cenário atual, o fraco desempenho da gestão ambiental portuária 

também se deve aos órgãos públicos (CUNHA, 2006). O Estado encontra-se dotado de 

agências de diversos temas, presentes em diversas esferas de governo (CUNHA et al., 

2006), mas que agem sem a articulação necessária (KITZMANN e ASMUS, 2006).  

 Mais grave, a assimetria de atuação entre diversas agências e localidades pode se 

tornar um gerador de concorrência entre portos, favorecendo aqueles com menor rigor 

para com o meio ambiente (CUNHA et al., 2006). Evidentemente, toda esta pluralidade 

e desarticulação do poder público traz prejuízo para a atividade portuária e para o 

próprio desempenho do poder público em efetuar suas funções.  

 Além dos agravantes expostos até então, a Administração Portuária, já onerada, 

também precisa lidar com a gestão de passivos ambientais antigos, nem sempre 

oriundos da atividade portuária (CUNHA et al., 2006). Estes podem, por exemplo, 

afetar negativamente a tomada de decisão em um processo de licenciamento demandado 

pelos portos (CUNHA et al., 2006). 



 

31 
 

 O cenário acima descrito ajuda a compreender o estado atual da gestão 

ambiental portuária no Brasil. No entanto, nos últimos anos foram observadas algumas 

melhorias, em geral fruto do empenho individual de cada porto (KITZMANN e 

ASMUS, 2006), bem como do aumento da consciência ambiental da sociedade como 

um todo. 

 Hoje, as principais demandas ambientais atendidas pelo porto são as licenças de 

operação, licenças para dragagem, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

auditoria ambiental e programa de prevenção de riscos, dentre outras (KITZMANN e 

ASMUS, 2006). O atendimento às convenções internacionais das quais o Brasil é 

signatário, como a MARPOL 73/78, também promoveram iniciativas interessantes por 

parte das Administrações Portuárias (CESAR, 2005). 

 O setor de transporte - e por conseguinte o setor portuário - deve atuar sobre 

impactos por ele gerado, até mesmo por uma questão de manutenção de vialibidade da 

atividade. É importante perceber que o próprio setor também sofre perdas, como por 

exemplo em decorrência das mudanças climáticas, que podem afetar especialmente os 

portos situados em regiões como deltas e zonas costeiras (UNCTAD, 2012). 

 Outra consequência da ingerência acerca dos temas ambientais é o surgimento 

de conflitos. Em geral, estes conflitos se manifestam na disputa do porto com o entorno, 

por espaço e recursos, e são decorrentes da incapacidade de ouvir as partes interessadas 

e incluí-las na tomada de decisão (CUNHA et al., 2006). Assim, gera-se um sentimento 

de injustiça, que pode fazer com que grupos tomem medidas hostis e se fechem ao 

diálogo (CUNHA et al., 2006), exatamente o oposto do que se espera para o trato das 

questões ambientais. Os conflitos podem até mesmo levar a estagnação de setores, não 

sendo os portos uma exceção (CUNHA, 2006). 

 Os problemas ambientais também podem afetar a competitividade do setor, 

embora esta ainda não seja uma situação preponderante. Em portos como Santos (SP) e 

Rio Grande (RS), já foram observados casos em que o trato das questões ambientais foi 

considerado durante a escolha de portos para efetuar determinada movimentação de 

cargas (CUNHA, 2006). Deste modo, se adequadamente considerada, a melhora de 

desempenho ambiental pode trazer vantagens no estabelecimento de negócios, afetando 

a competição entre portos (CUNHA, 2006). 
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  Visando a mudança da realidade vigente,  o primeiro passo consiste na 

aceitação do desempenho ambiental atual dos portos, seguido da proposição de ações 

capazes de melhorar esta realidade (CUNHA, 2006). Estas iniciativas devem ocorrer em 

diversas frentes, visto que os desafios também são múltiplos. Além disso, não devem 

ser negligenciadas a necessidade de manter elevada a produtividade e a rentabilidade do 

setor (CESAR, 2005), o que intensifica consideravelmente a dificuldade do desafio que 

é a gestão ambiental portuária. 

 Inicialmente, a instituição de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser 

uma medida imprescindível para abordar os problemas ambientais portuários. Esta, no 

entanto, é uma tarefa complexa, sobretudo em organizações de grande porte, exigindo 

ainda perícia e maturidade no que se refere ao trato das questões ambientais (DARBRA 

et al., 2004).  

 Um levantamento realizado pela ANTAQ apontou as principais ações para 

melhorar a gestão ambiental portuária, sendo algumas destas a conclusão do processo de 

licenciamento, a promoção de melhorias na quantidade e qualificação de profissionais 

do núcleo ambiental dos portos e a utilização de indicadores ambientais (ANTAQ, 

2008). Além disso, é adequado monitorar aspectos ambientais relativos a atividade, 

realizar o gerenciamento costeiro de maneira integrada com as atividades portuárias e 

criar setores de meio ambiente nos portos (CUNHA et al., 2006).  

 Ademais, não há dúvidas de que é vantajoso para o porto e para toda sociedade 

que haja integração entre as partes envolvidas nos conflitos ambientais, visando a 

solução destes. Evidentemente, interessa para o porto estar inserido em uma região onde 

há menos conflitos e que é ambientalmente mais íntegra. Como exemplo dos aspectos 

abordados acima, uma região pode manter e desenvolver atividades pesqueiras e de 

turismo (CUNHA, 2006), dentre outras, se na região houver preocupação ambiental por 

parte da Administração Portuária.  

 É preciso também que a ação ocorra de modo integrado entre os agentes que 

atuam no porto, como a Administração Portuária e os operadores (CESAR, 2005). À 

sociedade, cabe o papel de fiscalizar as partes envolvidas já tratadas (KITZMANN e 

ASMUS, 2006). Isto porque é a sociedade a responsável pelo poder público, a 
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mantenedora dos recursos financeiros deste, além de ser a maior interessada em seu 

bom desempenho.  

 Talvez o papel mais relevante neste processo de aprimoramento caiba ao poder 

público, exercendo sua função de regulador do setor (KITZMANN e ASMUS, 2006). 

As agências reguladoras precisam compreender adequadamente a economia e os fatores 

que promovem a competitividade no setor pelo qual são responsáveis (PORTER e 

LINDE, 1995), dentre os quais aqui se destacam os aspectos ambientais. 

 De modo a incentivar as iniciativas das partes, é válido citar que o 

aprimoramento da regulação do setor visando uma atividade portuária mais sustentável 

pode ser pertinente por diferentes motivos, tais como (PORTER e LINDE, 1995): 

 Induzir a inovação voluntária nas empresas; 

 Aumentar a preocupação sobre as ineficiências no uso dos recursos; 

 Evitar que portos sejam mais competitivos em função de um menor rigor 

ambiental, como em casos já observados na Europa (ESPO, 2008). 

 Por fim, é importante frisar que o caminho para a consolidação do transporte 

marítimo como um modal adequado sob o ponto de vista ambiental passa pelo 

comprometimento de setor com medidas modernas de gerenciamento. Neste sentido, a 

tomada de iniciativa por parte de todos os agentes envolvidos no setor portuário visando 

a melhoria do manejo das questões ambientais é um ponto fundamental (TAVARES, 

2000, apud MACIEL, 2005).  
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3. MEIO AMBIENTE E O USO DE INDICADORES 

 Uma vez apresentados os pontos de destaque acerca do setor portuário, se faz 

necessário avançar o debate sobre as questões ambientais e o ferramental adequado para 

lidar com estas. 

3.1. Contextualização teórica 

 Os temas abordados ao longo desta dissertação se cruzam com frequência com 

as análises e proposições de grandes pensadores acerca das questões ambientais. Deste 

modo, é apropriado evocar algumas ideias e pressupostos relevantes para o tema, de 

modo a ilustrar este estudo.  

 Inicialmente, cabe destaque para as ideias de Nicholas Georgescu-Roegen 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1971). Segundo este, de acordo com a visão clássica, a 

economia era tratada como uma ciência exata, similar à mecânica clássica. Isto se traduz 

em processos de transformação de insumos em produtos lineares, alheios ao ambiente e 

ahistóricos. Os acontecimentos anteriores à entrada de matéria e energia, ou posteriores 

à saída de produtos estavam até então excluídos da análise econômica.  

 No entanto, esta visão linear e limitada se mostrou equivocada, sendo parte 

destes erros devido à entropia, desconsiderada até o momento. A entropia pode ser 

entendida como uma função do estado do sistema, e tem-se que sempre que ocorre um 

processo irreversível, há um aumento inerente na entropia. Assim, a entropia de um 

sistema fechado nunca diminui (HALLIDAY et al., 2007). Como exemplo da variação 

da entropia, pode-se citar o caso em que uma indústria queima combustível para gerar 

um produto. Neste item a entropia será menor, mas em uma análise mais ampla, terá 

ocorrido o aumento da entropia do sistema. 

 GEORGESCU-ROEGEN (1971) coloca que, mediante o aumento constante da 

entropia, a economia deve ponderar que as fontes de baixa entropia a serem empregadas 

são escassas e não renováveis. O próprio processo econômico, ao realizar 

transformações, faz com que a entropia aumente, consumindo de forma irreversível 

estas baixas fontes de entropia.  
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 René Passet (LA ROVERE, 2012) também abordou questões relacionadas às 

análises econômicas em um mundo com limitações ambientais. Segundo ele, diversos 

aspectos dos tempos atuais fazem com que estas análises não mais reflitam a realidade, 

tal como exposto por Roegen. Um destes são os efeitos de massa, que se refere ao fato 

de que as populações chegaram a patamares muito elevados, com padrão de consumo 

também elevado. Isto, evidentemente, incorre em danos ambientais maiores.  

 Ainda segundo as ideias de Passet, no passado a economia encontrava-se 

submetida aos ritmos da natureza, cenário este progressivamente alterado com o passar 

do tempo, sobretudo após a revolução industrial. Em função disto, ocorreu a chamada 

"aceleração dos ritmos", tais como a taxa de crescimento populacional, de urbanização e 

de assimilação de informações (LA ROVERE, 2012). 

 Todas estas questões colocadas por Passet e Roegen afetam indubitavelmente a 

economia. Não é adequado fazer a análise dos processos econômicos sem considerar 

aspectos tão relevantes como a finitude dos recursos ou os efeitos de seus subprodutos. 

Em suma, de nada adianta analisar a economia sem ponderar acerca de suas 

incoerências quanto as leis da termodinâmica, o que se reflete em questões ambientais. 

 A análise do processo de transformação da matéria, efetuada por Roegen, ganha 

destaque por ponderar acerca dos subprodutos provenientes deste processo. Grande 

parte destes subprodutos são hoje considerados como resíduos sólidos, objeto central de 

estudo desta dissertação, abordado a seguir. 

 Além disso, a consideração da entropia reforça a necessidade de implantar boas 

práticas relacionadas aos resíduos, tais como a redução, o reuso e a reciclagem. Isto 

porque, nos padrões de produção e consumo ainda vigentes, são descartados como 

resíduos materiais que ainda tem uso potencial e baixa entropia.  

 Esta baixa entropia foi conseguida por meio de um processo de extração e 

produção que gerou impactos e um aumento na entropia global, e assim, não pode ser 

desperdiçada. O lançamento de materiais com entropia baixa no meio, sobretudo se o 

descarte se der de maneira inadequada, pode incorrer em impactos ambientais bastante 

sérios. Em suma, estas considerações ambientais colaboram para que as análises 

econômicas sejam mais reais e, por conseguinte, mais úteis e ambientalmente corretas.  
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 Por fim, vale ressaltar que todos estes processos reunidos, podem levar ao 

alcance dos limites da natureza em suportar o nosso modelo de vida, conforme aponta 

Passet (LA ROVERE, 2012). Isto se refere à exaustão do recursos, mas também à 

capacidade de lidar com os rejeitos, tal como abordado por Roegen.  

  De modo a evitar situações mais críticas como a acima citada, a gestão 

ambiental se faz necessária, tanto em âmbito público como empresarial. Gerir estas 

questões é uma missão complexa, para qual deve-se valer de toda sorte de ferramentas e 

recursos disponíveis. A proposição de indicadores que facilitem a obtenção de 

informações e a promoção de uma atitude ambientalmente correta em âmbito público ou 

privado, tal como efetuado neste estudo, é uma contribuição válida neste sentido. A 

solução dos impasses atuais, naturalmente, só virá com mudanças substanciais em todas 

as partes envolvidas. 

 Para compreender como se dará este processo, vale destacar as ideias de Osvaldo 

Sunkel (CEPAL, 1981). Segundo este autor, a percepção dos problemas ambientais se 

dá de maneira distinta entre os atores sociais envolvidos. O Estado tem elevada 

importância, visto que é o responsável por agir. Em geral, este agente atua mediante 

pressões políticas da sociedade, mas por estar constantemente sobrecarregado, tende a 

gerar soluções que sejam apenas satisfatórias (CEPAL, 1981). 

 As forças de mercado tendem a considerar as questões ambientais como ameaças 

ao seu desenvolvimento ou tentam transformar a busca pela solução de problemas 

ambientais em possibilidade de negócio. Já os intelectuais constituem uma classe 

bastante diversa, mas que em geral apresenta soluções amplas e de longo prazo. Por fim, 

os demais grupos que compõe a população são os que mais arcam com as 

consequências dos problemas ambientais, mas podem se posicionar de maneira 

contrária à solução destes problemas (CEPAL, 1981).  

 Os portos brasileiros, em geral, são locais onde todas estas forças se fazem 

presentes e interagem. Os atores mais marcantes são o poder público, por meio dos 

órgãos reguladores e das Administrações Portuárias, e as forças de mercado, 

representadas pelas diversas empresas privadas que atuam no porto. Em menor escala, 

também é possível observar a ação dos demais grupos que compõe a população, como 

por exemplo nos casos de conflitos ambientais com o porto. 
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 Como estudo de caso, vale citar a presença das empresas arrendatárias nos 

diversos portos brasileiros visitados ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Estas 

contradizem as ideias de Sunkel, uma vez que aparentam desempenhar melhor a gestão 

ambiental do que as Administrações Portuárias. É possível também que as empresas 

arrendatárias já estejam caminhando para a internalização das questões ambientais, 

processo até mesmo esperado, conforme apontam PORTER e LINDE (1995). A 

situação observada em campo também se deve possivelmente à cobrança dos órgãos 

ambientais sobre estas empresas. 

 Ademais, o caso exposto serve para ratificar o fato de que as posturas dos atores 

aqui discutidas são uma generalização, e não uma regra restrita que pode ser observada 

em todas as interações relativas ao trato das questões ambientais. Em todo caso, como 

cenário onde as quatro forças estão presentes, os portos do país se constituem como 

excelente campo para promover a conciliação entre as partes, objetivando uma relação 

ambientalmente positiva e que seja produtiva para todos. 

 Dando sequência, uma vez já analisadas as questões históricas e os papéis que os 

agentes desempenham no trato das questões ambientais, é importante destacar o 

objetivo a ser atingido e os meios para alcançá-lo. Neste sentido, cabe mencionar Ignacy 

Sachs, que propôs o conceito de ecodesenvolvimento. Segundo este autor, é preciso 

reformular a visão tradicional de desenvolvimento e incorporar à este outros aspectos 

que devem ser considerados. Assim, o ecodesenvolvimento é composto de cinco 

dimensões, a social, econômica, ecológica, cultural e espacial (SACHS, 1992).  

 Aprimorar a gestão ambiental dos portos constitui uma forma de avançar em 

direção ao ecodesenvolvimento, sobretudo pela manifestação de todas estas dimensões 

nos portos, com ênfase na dimensão econômica e espacial. Situação similar se dá na 

gestão de resíduos, campo este que também abrange todas as dimensões, sendo as mais 

presentes a social, a econômica e a ecológica. 

 Os campos em que ocorre a manifestação de todas estas dimensões são 

naturalmente mais propícios à consideração integrada destas, atendendo assim ao 

conceito de ecodesenvolvimento de Sachs. A proposta desta dissertação passa pela 

facilitação destes procedimentos de gestão ligados a estas dimensões. 
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 Sachs recomendou também que o desenvolvimento deve ser endógeno, ou seja, 

baseado nas capacidades locais. Este estilo de desenvolvimento está fortemente ligado à 

criação de empregos decentes, à promoção da autoconfiança, à busca das necessidades 

reais e da harmonia com a natureza. Para atingir o desenvolvimento endógeno, deve-se 

fomentar a capacidade local de planejar, de mobilizar recursos e de tomar as próprias 

iniciativas (SACHS, 1992).  

 Conforme já citado, há muitos casos em que o porto influencia fortemente o 

desenvolvimento das regiões onde se inserem. No Brasil, é recorrente o porto constituir-

se como o grande empreendimento regional. Assim, é relevante a atuação do setor 

portuário no intuito de induzir o desenvolvimento endógeno, sobretudo no que se refere 

ao fortalecimento da relação porto-cidade. 

 Outra grande oportunidade neste sentido se dá pela mudança de paradigmas na 

gestão de resíduos. Trata-se de uma área que utiliza grande quantidade de mão de obra e 

tem fortes possibilidades de geração de renda e oportunidade. No entanto, alguns 

problemas atuais precisam ser resolvidos, como a má condição dos empregos gerados e 

o limitado conhecimento sobre o tema, questões essas abordadas posteriormente. 

 Ainda segundo Sachs, no final do século, os países podiam ser divididos entre 

Norte, Leste e Sul, cabendo recomendações distintas para que estes países atingissem o 

ecodesenvolvimento. De modo geral, os países do Sul - como o Brasil - não devem 

objetivar o mesmo padrão de desenvolvimento hoje observado nos países do Norte, uma 

vez que este desenvolvimento não é sustentável (SACHS, 1992).  

 Assim, o desenvolvimento deve ser buscado, mas de uma forma alternativa à 

atual. Deste modo, cabem medidas como valorização da produção de tecnologias locais 

e do mercado interno, preservação dos recursos naturais, fortalecimento das instituições 

de capacitação e adequação às realidades locais, dentre outras medidas.  

 Já Sunkel coloca que para que a America Latina atinja um padrão de 

desenvolvimento considerando a dimensão ambiental, diversas medidas são necessárias. 

Inicialmente, é preciso compreender que deve-se buscar o crescimento associado a 

melhorias na qualidade de vida da população. Também é um pressuposto a ideia de que 

os recursos naturais devam ser utilizados de maneira a considerar as necessidades dos 

indivíduos e das gerações futuras (CEPAL, 1981).  
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 O consumo, aqui entendido como essencial para a promoção do bem-estar, deve 

ser seriamente considerado e até mesmo fomentado. Visando atingir estes objetivos, é 

necessário realizar um planejamento bastante versátil e descentralizado, uma vez que há 

elevada incerteza em todos os sistemas envolvidos no conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

 Se somam a estas ideias os pressupostos de Raskin e colaboradores (GLOBAL 

SCENARIO GROUP, 2002). Estes autores destacam que o desenvolvimento econômico 

hoje observado levou os países de primeiro mundo a um padrão de consumo que os 

colocou em uma situação de risco ambiental, devido ao elevado uso de recursos 

naturais. No entanto, em função das tecnologias sustentáveis, estes países podem hoje 

obter o desenvolvimento ao passo que diminuem sua exposição ao risco ambiental 

(GLOBAL SCENARIO GROUP, 2002).  

 Aos países em desenvolvimento, cabe a escolha entre reproduzir o modelo de 

busca de desenvolvimento já estabelecido, ou aplicar desde já as tecnologias e práticas 

sustentáveis, que hoje se difundem nos países de primeiro mundo. Assim, evitariam a 

depleção dos recursos naturais e a situação de risco ambiental. Este atalho, que consiste 

em não cursar o período de risco e ir direto para a fase de maior relação entre 

desenvolvimento e consumo de recursos, consiste no chamado efeito túnel (GLOBAL 

SCENARIO GROUP, 2002).  

 É fácil estabelecer relações entre a aplicação prática destas medidas colocadas 

pelos três autores no gerenciamento de resíduos e no setor portuário. Para atividades 

ligadas a estes dois âmbitos, é possível valorizar as potencialidades locais e fomentar o 

crescimento das atividades econômicas, desde que desassociadas da depleção dos 

recursos naturais. Os portos ainda se destacam por ajudarem a estruturar a região onde 

se inserem, como já abordado, e por integrarem um modal limpo, se comparado a 

opções como o transporte terrestre.  

 Assim, é estratégico que sejam fomentados na busca de um padrão de 

desenvolvimento ambientalmente mais correto. No entanto, para que os portos se 

configurem como opções realmente corretas sob o aspecto ambiental, há a ser feito. 

Tratam-se de tarefas difíceis, sobretudo em uma realidade onde as questões ambientais 

são complexas, pouco consideradas e conhecidas.  
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 No intuito de facilitar e promover a melhoria do quadro vigente, o uso de 

indicadores para avaliar o gerenciamento de resíduos em portos tem elevado potencial 

de contribuição, e assim, sustenta a proposição desta dissertação. 

3.2. Gestão ambiental portuária 

 Em linhas gerais, embora a gestão ambiental se consolide cada vez mais como 

uma vantagem competitiva em diversos ramos, sua aplicação no setor portuário ainda é 

incipiente (PORTO e TEIXEIRA, 2002, apud KITZMANN e ASMUS, 2006). Em 

suma, o desempenho do setor portuário neste âmbito encontra-se abaixo do esperado, 

sobretudo se considerada a relevância dos portos para o país. 

 No entanto, foram observados progressos no desempenho ambiental nos últimos 

anos, notadamente em decorrência de quesitos como a evolução do quadro legal sobre o 

tema, emprego de novas tecnologias, capacitação profissional e maior ação dos órgãos 

reguladores (ANTAQ, 2011). 

 O desempenho nas empresas arrendatárias é consideravelmente melhor do que o 

das Administrações Portuárias. Como por exemplo, a Licença de Operação está presente 

em 73% dos terminais, contra 38% das áreas públicas (KITZMANN e ASMUS, 2006). 

O mesmo se observa no caso do Plano de Emergência Individual, presente em 69% dos 

terminais e 29% das Administrações Portuárias (KITZMANN e ASMUS, 2006). Neste 

sentido, ressalta-se a importância do foco do presente estudo ser na parte gerida pelo 

setor público. 

 Estabelecendo um paralelo, os portos europeus também encontram dificuldades, 

mas apresentam resultados consideravelmente melhores, fruto de uma gestão ambiental 

portuária mais antiga e consolidada. Em pesquisa realizada para avaliar os portos 

europeus, constatou-se que 86% apresentam uma política ambiental, 59% as tornam 

públicas, 67% apresentam uma equipe ambiental específica, 58% investem em sua 

capacitação e 48% utilizam-se de indicadores ambientais (KITZMANN e ASMUS, 

2006).  Assim como no quadro brasileiro citado acima, é possível que tenha ocorrido 

uma evolução deste cenário desde 2006. 

 De modo geral, ainda que encontrem dificuldades, os portos europeus são 

considerados como os mais avançados no que se refere a gestão ambiental. Para 
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promoção deste tema no setor, contam com a European Sea Ports Organization (ESPO). 

Os portos sob gestão da ESPO encontram-se em geral em uma situação em que os 

problemas de infraestrutura já foram superados. Assim, observa-se uma maior atenção 

às questões ambientais, associadas a outras como eficiência portuária e 

desenvolvimento costeiro (IVIG, 2014). 

 A ESPO publica guias de boas práticas para o setor desde 1993 (IVIG, 2014). 

Além disso, conforme será abordado posteriormente, conta com o SDM (Self Diagnosis 

Method), um sistema para auxiliar os portos rumo à obtenção de certificações, o PERS 

(Port Environmental Review System), além de bases de dados e iniciativas de 

treinamento (IVIG, 2014). 

 Similar à ESPO, no cenário portuário americano, encontra-se presente a 

American Association of Port Authorities (AAPA). Embora guarde similaridades, a 

AAPA se diferencia da ESPO por abordar problemas básicos, como os de infraestrutura, 

ainda vigentes entre os portos associados (IVIG, 2014).  

 Os problemas que afastam os portos brasileiros da gestão ambiental desejada se 

dão por motivos já discutidos anteriormente, quando na análise dos principais desafios 

para o setor portuário. Vale lembrar alguns como a escassez de recursos, o elevado 

número de órgãos e leis cabíveis, dentre outros.  

 Apesar destas dificuldades, os portos não podem se abster da missão de instituir 

a gestão ambiental (DARBRA et al., 2004), e em função disto, as Administrações 

Portuárias tem apresentado uma aceitação crescente acerca da necessidade de 

compreender melhor as questões ambientais relativas à atividade portuária (DARBRA 

et al., 2004). Portanto, não se observa um descaso para com as questões ambientais, mas 

sim deficiências de gestão como a falta do uso de indicadores e não utilização de 

ferramentas adequadas (DE VALOIS, 2009). 

 Assim, para atingir o patamar almejado para os portos brasileiros, diversas são 

as medidas pertinentes, tais como (ANTAQ, 2008, CUNHA et al., 2006): 

 Finalizar os processos de licenciamento; 

 Reforçar setores de meio ambiente dos portos; 

 Realizar auditorias ambientais; 

 Estabelecer parcerias para criar um banco de dados sobre questões ambientais; 
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 Utilizar indicadores ambientais; 

 Elaborar uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE); 

 Assim, contemplando as ações citadas acima, é imprescindível o investimento 

em gestão ambiental (CEFTRU e ANTAQ, 2011a, KITZMANN e ASMUS, 2006), que 

pode ser entendida como o conjunto das ações administrativas e operacionais efetuadas 

para zelar pelo meio ambiente, saúde e segurança do trabalho de todas as partes 

envolvidas com a instituição (KITZMANN e ASMUS, 2006). No setor portuário 

consiste no agrupamento de ações que visam a proteção do meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável (ANTAQ, 2011). 

 Acerca da aceitação da gestão ambiental, PORTER e LINDE (1995) relatam que 

na maioria das empresas, este tema é tratado por funcionários externos, o que demonstra 

a não incorporação da gestão ambiental. Este é o estágio inicial de qualquer questão 

nova a ser tratada no âmbito empresarial, e que conforme ganha importância, tende a ser 

internalizada no dia-a-dia e no planejamento da organização (PORTER e LINDE, 

1995).  

 Pode-se dizer que os portos brasileiros já estão em fase de assimilação, uma vez 

que desde a Portaria SEP 104/2009 (SEP, 2013), são obrigados a ter um setor específico 

para a gestão ambiental, o que se configura como um marco neste âmbito. Neste 

processo contínuo de assimilação, os indicadores ambientais são essenciais, visto que 

apresentam o potencial de abordar de forma clara a relação do porto com o ambiente 

(ANTAQ, 2011). Assim, serão objeto de análise ao longo deste capítulo, além de tema 

central do presente estudo. 

 Possivelmente o passo mais relevante para evolução do setor portuário é a 

instituição de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que pode ser entendido como 

um conjunto de medidas conceituais e práticas, que visam aprimorar o desempenho 

ambiental de uma empresa, bem como reduzir seus impactos sobre o meio ambiente 

(CESAR, 2005).  

 Um SGA possibilita a integração dos aspectos ambientais junto aos demais 

temas a serem geridos em uma organização (CHAI, 2009). As informações contidas 

neste sistema devem fomentar o gerenciamento de aspectos ambientais e a melhora 
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contínua (CHAI, 2009), sempre se valendo de metas e indicadores (DE VALOIS, 

2009).  

 Além disso, o SGA deve visar o alcance de outros objetivos, tais como o 

cumprimento da legislação, a minimização de riscos e a publicação de dados (CESAR, 

2005). Por fim, podem ser obtidas ainda outras vantagens, como por exemplo o 

aumento da segurança jurídica (CUNHA et al., 2006) e a redução de custos ambientais 

(CUNHA et al., 2006).  

 Hoje, o Sistema de Gestão Ambiental mais difundido no mundo é o proposto na 

série ISO 14.001 (CHAI, 2009). A referida série já se encontra razoavelmente difundida 

no setor portuário, sendo Abu Dhabi, Virginia e Dover exemplos de instituições já 

certificadas (MOHEE et al., 2012). Ao menos 28 portos europeus possuem o certificado 

relativo à norma ISO 14.001 (IVIG, 2014). 

 É necessário considerar que a implantação de um SGA envolve metodologias 

complexas, sendo sua aplicação consideravelmente difícil, dada a necessidade de 

grandes esforços e de experiência prévia (DARBRA et al., 2004). Mesmo no cenário 

europeu, mais de 80% dos portos declararam ter dificuldades em implantar a gestão 

ambiental (KITZMANN e ASMUS, 2006). Como justificativas, estão aspectos como os 

custos envolvidos, a não priorização das ações que acarretem em melhorias ambientais e 

o elevado número de órgãos intervenientes (KITZMANN e ASMUS, 2006).  

 Em geral, alcançar o padrão ambiental desejado através de um SGA só é 

possível após um período de experimentações, sobretudo em instituições complexas e 

de elevado tamanho, como os portos (DARBRA et al., 2004). É notória a ausência de 

uma ferramenta simples, que viabilize as primeiras ações de melhoria em um porto, 

especialmente no que se refere ao conhecimento de suas medidas ambientais vigentes, e 

como aprimorá-las (DARBRA et al., 2004).  

 Por fim, esta ferramenta poderia preparar o porto para, enfim, a aplicar 

metodologias mais robustas (DARBRA et al., 2004). Este foi um conceito que ajudou a 

nortear o produto final desta dissertação, conforme será abordado em capítulos 

posteriores. Ademais, PORTO E TEIXEIRA (2002, apud CESAR, 2005) apontam que o 

respeito às questões ambientais só estará devidamente assimilado pelo setor portuário 
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quando houver programas de gestão ambiental inseridos em Sistemas de Gestão 

Ambiental. 

 No trato das questões ambientais, os procedimentos de gestão como os 

discutidos até então atuam no monitoramento e na prevenção da poluição, sendo assim 

uma opção às medidas de remediação da poluição (IVIG, 2014), também conhecidas 

como "end of pipe". Mediante a adoção desta forma de manejar os aspectos ambientais, 

diversas outras vantagens são esperadas, tais como: 

 Menos objeções no processo de licenciamento, dado reconhecimento da postura 

ambientalmente amigável da empresa (CUNHA, 2006); 

 Aumento de produtividade (PORTER e LINDE, 1995); 

 Economia de recursos materiais e de energia (PORTER e LINDE, 1995); 

 Possibilidade de praticar melhores preços na venda (PORTER e LINDE, 1995); 

 Redução da exposição ao risco ambiental (ANTAQ, 2011). 

 Todas estas vantagens, analisadas de maneira integrada, indicam que a adoção 

de uma postura proativa no que se refere às questões ambientais pode ser sim vantajosa 

para os portos, além de trazer retornos para o meio ambiente e para outras partes 

interessadas. CUNHA (2006) aponta que disseminar o conhecimento acerca destes 

ganhos potencias pode ser uma estratégia valiosa a fim de fomentar a implantação da 

gestão ambiental em portos. 

 Neste sentido, é importante salientar que o desempenho ambiental já foi relatado 

como relevante para a decisão de algumas empresas de transporte sobre qual porto 

brasileiro utilizariam (CUNHA, 2006). Esta vantagem competitiva entre portos se 

manifestará de modo mais incisivo quando a distância geográfica entre estes portos for 

reduzida (KITZMANN e ASMUS, 2006). 

 Por fim, vale destacar que a atividade portuária, se pautada em critérios 

ambientais como a manutenção dos múltiplos usos dos corpos hídricos, pode fomentar 

outras atividades econômicas, como o turismo, e assim colaborar para o 

desenvolvimento da região (CUNHA, 2006). Não há dúvidas de que, inclusive para o 

próprio porto, é mais vantajoso estar inserido em uma localidade desenvolvida e 

dinamizada, o que passa pela valorização da relação Porto - Cidade.  
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3.3. Indicadores 

 Dadas as lacunas observadas na gestão ambiental, sobretudo na que é praticada 

no setor portuário brasileiro, é possível afirmar que o uso de indicadores venha a trazer 

relevantes contribuições. Assim, nas páginas que se seguem, cabe realizar um 

aprofundamento sobre o tema. 

 O nome indicador provém da palavra latina indicare, que se refere ao ato de 

apontar, estimar ou tornar público (HAMMOND et al., 1995), sendo isto bastante 

elucidativo quanto ao significado deste termo. Um indicador pode ser definido como um 

dado, ou uma combinação de dados, utilizados para mensurar um fenômeno (CIFRIAN 

et al., 2009). Pode também ser definido como uma representação do atributo de um 

sistema (VAN BELLEN, 2002). 

 O conceito de indicador também pode ser definido em função do termo 

"representação-alvo", que pode ser entendido como o que se deseja saber em um 

determinado âmbito (CECCONI et al., 2007), como qual fornecedor é melhor para uma 

dada empresa. Neste contexto, o indicador é a forma de operacionalizar a representação-

alvo (FRANCESCHINI et al., 2006). Por exemplo, o tempo de entrega dos 

fornecedores é um possível indicador para averiguar a representação-alvo acerca do 

melhor fornecedor (CECCONI et al., 2007).  

 Diversas são as funções de um indicador, tais como (CIFRIAN et al., 2009, 

CIFRIAN et al., 2013, CIFRIAN et al., 2010, EEA, 1999, VAN BELLEN, 2002, 

TUNSTALL, 1994, apud VAN BELLEN, 2002, PEREIRA, 1999): 

 Descrever o estado de um sistema e suas projeções futuras; 

 Reunir e simplificar informações; 

 Facilitar a comunicação sobre o objeto estudado; 

 Possibilitar a comparação entre sistemas distintos; 

 Apontar o estado atual em comparação com uma meta; 

 Subsidiar análises e despertar atenção para situações críticas de alerta;  

 Gerar aprendizado e induzir à mudança; 

 Apoiar as escolhas dos tomadores de decisão. 
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 Dadas as possibilidades citadas acima e o objetivo do presente estudo, cabe 

ressaltar algumas vantagens do uso de indicadores. A primeira se refere ao potencial dos 

indicadores para simplificar processos e objetos, facilitando as análises (VAN 

BELLEN, 2002). Esta propriedade permite a compreensão de sistemas complexos, 

especialmente se forem empregados um número restrito de indicadores (PERIS-MORA 

et al., 2005). Assim, dada a complexidade inerente das questões ambientais e do setor 

portuário, constata-se que é de grande valia o emprego dos indicadores. 

 Já a segunda vantagem do uso dos indicadores consiste em sua capacidade de 

gerar mudanças na sociedade. Isto se dá pelo fato de que o uso desta ferramenta pode 

expor enfaticamente a diferença entre o estado desejado e o estado atual de um sistema 

(VAN BELLEN, 2002). Ou ainda, o uso de indicadores pode apontar pontos fracos que 

careçam de atenção ou revisão (VAN BELLEN, 2002). 

 Por último, a terceira vantagem refere-se ao uso de indicadores para composição 

de avaliações. Estas podem ser entendidas como um processo de geração de 

conhecimento e tomada de decisão ou ainda como uma forma de orientar a revisão e 

implantação de políticas (PEREIRA et al., 2011). Ambas as definições se cruzam com 

os objetivos deste estudo, sobretudo no que tange à aplicação dos preceitos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no setor portuário. 

 No Brasil, em geral, as iniciativas do Estado são prioritariamente focadas na fase 

de planejamento, em detrimento da fase de monitoramento e avaliação dos resultados e 

impactos (PEREIRA et al., 2011). Este padrão dificulta o alcance aos objetivos 

propostos ao longo desta fase de planejamento (PEREIRA et al., 2011).  

 Assim, desenvolver e implantar meios de avaliar políticas públicas representa 

um sinal de mudança nos paradigmas políticos e culturais, visando reformular a atuação 

do Estado (PEREIRA et al., 2011). No entanto, é importante que a avaliação não seja 

vista como uma medida isolada de demais ações possíveis (PEREIRA et al., 2011), e 

sim como parte de um conjunto de iniciativas articuladas e flexíveis, pautadas nas 

informações geradas pelos indicadores. 

 Dando continuidade a análise dos indicadores, é válido destacar que estes podem 

ser classificados como qualitativos ou quantitativos (GALLOPIN, 1996, apud VAN 

BELLEN, 2002), cada qual sendo útil de acordo com as circunstâncias. Além desta 
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classificação, os indicadores podem ainda ser simples ou agregados, havendo neste caso 

a geração de índices, onde vários indicadores são reunidos. 

 Os dados qualitativos são especialmente interessantes para o desenvolvimento 

deste estudo, de modo que caibam algumas considerações adicionais. O referido tipo de 

dado pode ser definido como a formalização de um evento qualitativo, conferindo assim 

objetividade, havendo em contrapartida certa restrição da subjetividade na análise do 

evento (PEREIRA, 1999). 

 Os dados qualitativos ocasionam também perda de precisão na medida, embora a 

acurácia não seja necessariamente prejudicada (PEREIRA, 1999). Isto se dá porque os 

eventos qualitativos são complexos e multifacetados e ao enquadrá-los para a geração 

de um dado qualitativo, há inevitavelmente uma perda de detalhamento.  

 No entanto, estas incertezas não são impeditivas para a geração de 

conhecimento, de modo que reconhecer este aspecto é um passo relevante para o 

progresso da ciência (PEREIRA, 1999). Isto porque em diversos casos simplesmente 

não há como fazer uma abordagem quantitativa, então a escolha do pesquisador consiste 

em lidar algum grau de incerteza ou realizar uma análise puramente descritiva. 

 Assim, a análise qualitativa é especialmente proeminente nos casos em que não 

há dados disponíveis para embasar as análises quantitativas (PEREIRA, 1999), sendo 

assim uma abordagem inicial, que subsidia outras análises posteriores sobre o tema 

(PEREIRA, 1999). Esta é uma característica bastante importante para a presente 

proposição metodológica, conforme será discutido adiante. 

 Ademais, é preciso considerar alguns outros problemas recorrentes no uso de 

indicadores, conforme aponta VAN BELLEN (2002). Um deles é a agregação excessiva 

de informações, o que é especialmente relevante quando é necessário agrupar dados 

com unidades diferentes ou de campos de conhecimento diversos (VAN BELLEN, 

2002). Um dos efeitos deste problema é a impossibilidade de agir em campos 

específicos a partir do resultado do indicador agregado (VAN BELLEN, 2002), 

neutralizando assim uma das vantagens do uso desta ferramenta. 

 Este é um quadro frequente em análises ambientais e os indicadores relacionados 

ao gerenciamento de resíduos sólidos portuários não se constituem como uma exceção. 
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No capítulo que contempla os aspectos metodológicos, são abordadas as medidas 

tomadas para evitar a ocorrência deste problema. 

 Outro problema comum é o caso no qual a análise efetuada por meio dos 

indicadores e a ação política estão desassociadas (VAN BELLEN, 2002). Ademais, 

também recorrente é o caso em que há problemas na seleção dos indicadores, o que 

pode levar a uma percepção equivocada do sistema (VAN BELLEN, 2002).  

 Em um sistema complexo e multifacetado, ao medir algumas de suas 

propriedades, ignoram-se as demais (PFANZAGL, 1968, apud CECCONI et al., 2007). 

Estas, por sua vez, também são componentes do sistema, e poderiam pesar na tomada de 

decisão e na análise final do resultado dos indicadores. Um dos motivos que leva a este 

erro é a dificuldade de obter alguns dados, de modo que o indicador passa a contar 

apenas com as informações passíveis de serem coletadas (VAN BELLEN, 2002).  

 Um quarto problema a ser considerado é a influência dos julgamentos de valor, 

que são inerentes aos processos de mensuração (VAN BELLEN, 2002). Um exemplo é 

o caso em que são atribuídos pesos aos indicadores, quando estes são utilizados de 

maneira conjunta (VAN BELLEN, 2002). Vale destacar que este é um problema de 

difícil detecção (VAN BELLEN, 2002), mas que também foi considerado no 

desenvolvimento do produto final deste estudo. 

 Por fim, no desenho do conjunto de indicadores, sempre é preciso considerar que 

há limitações de recursos de toda sorte e que os indicadores não são completos, 

tampouco são a realidade de maneira absoluta (VAN BELLEN, 2002). Assim, é preciso 

formular os indicadores conciliando objetivos e limitações, e além disso, também é 

necessário assumir estas limitações, de modo a não comprometer a análise dos 

resultados. 

 O setor portuário brasileiro já apresenta certa experiência no uso de indicadores. 

Acerca das iniciativas nacionais, cabe destaque da promovida pela Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ), que desenvolveu o Sistema de Desempenho 

Portuário (SDP). Trata-se de um sistema que visa agregar as informações sobre os 

portos do país, promovendo a sua análise mediante as demandas (ANTAQ, 2012a). 

 Uma das serventias deste sistema é a possibilidade de utilização de indicadores 

para averiguar a operação e o preço praticado nos portos, sendo estes aspectos 
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representativos para a qualidade do serviço prestado (DE VALOIS, 2009). São tratadas 

questões como o acesso ao porto, infraestrutura presente e burocracia vigente (DE 

VALOIS, 2009). 

 Dentre as funções do SDP estão apontar deficiências na gestão portuária, 

possibilitar o planejamento, apontar tendências, analisar custos e viabilizar a 

comparação entre portos (DE VALOIS, 2009). Vale ressaltar que o Sistema ainda não 

está completamente difundido entre portos brasileiros (DE VALOIS, 2009). 

 Além de resultados concretos, esta iniciativa tem enorme relevância por difundir 

o uso de indicadores na gestão portuária brasileira. Conforme já citado, diversos são os 

benefícios que podem ser gerados a partir do uso desta ferramenta. Ademais, uma vez 

que o tema já esteja popularizado no setor, qualquer outra proposição relacionada torna-

se mais facilmente aceita, debatida e adequada, se necessário for. 

3.3.1. Indicadores ambientais 

 Para este trabalho, há um conjunto de indicadores com especial relevância, os 

indicadores ambientais. Estes podem ser definidos como parâmetros que refletem a 

realidade dos aspectos ambientais de um ramo ou de um cenário (FIRJAN, 2008). A 

partir dos indicadores ambientais, é possível realizar avaliações, comparações, e efetuar 

a tomada de decisões (FIRJAN, 2008). 

 A European Environment Agency (EEA) classifica os indicadores ambientais 

em quatro tipos, a saber, indicadores descritivos, de desempenho, de eficiência ou 

indicadores de bem-estar total (EEA, 1999). O primeiro apenas relata o estado atual do 

ambiente em função de aspectos principais, já o segundo compara o estado atual com 

valores de referência (EEA, 1999). O terceiro tipo citado se refere à eficiência 

ambiental, como no consumo de recursos naturais ou poluição gerada (EEA, 1999). Por 

fim, o quarto tipo se refere aos indicadores que realizam uma abordagem ampla dos 

aspectos ambientais, como os que se propõe a avaliar a sustentabilidade (EEA, 1999). 

 Vale destacar que apenas conhecer o estado do ambiente não é o suficiente, de 

modo que outras questões, como a performance e a eficiência, também se fazem 

necessárias para os elaboradores de políticas ambientais (EEA, 1999). Deste modo, 



 

50 
 

deve-se usar mais de um tipo de indicadores ambientais visando uma gestão ambiental 

adequada em uma instituição. 

 Uma vez que os indicadores ambientais constituem um subgrupo de indicadores, 

as vantagens de seu uso já foram citadas anteriormente. No entanto, de maneira sucinta, 

cabe ressaltar algumas mais pertinentes para a discussão, tais como: 

 Capacidade de simplificar sistemas complexos (CIFRIAN et al., 2013); 

 Evidenciar processos e tendências (CIFRIAN et al., 2013); 

 Facilitar a comunicação (CIFRIAN et al., 2013);  

 Sustentar a tomadas de decisão (EEA, 1999); 

 Definir aspectos-chave (EEA, 1999); 

 Monitoramento dos efeitos de uma política ambiental (EEA, 1999). 

 Assim, embora seu emprego não seja obrigatório por lei, é notória a contribuição 

que os indicadores podem dar para a gestão ambiental (FIRJAN, 2008).  

  Dentre os indicadores ambientais mais relevantes, cabe destaque para o modelo 

Driving Force – State – Response (DSR), adotada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como ferramenta para mensurar a sustentabilidade de países (VAN BELLEN, 

2002). Neste método, o Driving Force trata das ações humanas que podem gerar 

impactos, como a taxa de emissão de CO2 servindo como um dos indicadores (VAN 

BELLEN, 2002).  

 O State retrata o nível de desenvolvimento sustentável em um dado momento, 

parcialmente medido pela escolaridade média da população (VAN BELLEN, 2002). Já 

o item Response se refere às medidas do Estado para gerar mudanças no 

desenvolvimento sustentável, sendo o gasto com tratamento de água um dos indicadores 

(VAN BELLEN, 2002). 

 Ademais, a já difundida série ISO 14.000, voltada para a gestão ambiental em 

organizações, também aborda o tema indicadores ambientais. A norma de número 

14.031 trata da Avaliação de Performance Ambiental, e parte importante do conteúdo 

passa pela escolha de indicadores ambientais (CHAI, 2009). A referida norma foi 

desenvolvida com o intuito de aferir o desempenho ambiental de qualquer organização 

por meio de informações confiáveis e de obtenção contínua (NBR ISO 14.031, 2004 

apud CEFTRU e ANTAQ, 2011a). 



 

51 
 

 No que se refere ao setor portuário, o desenvolvimento de indicadores 

ambientais específicos esbarra na ausência de dados e na complexidade das questões 

ambientais (DE VALOIS, 2009). Além disso, os esforços até então observados, via de 

regra, se focam em poucos indicadores, relevantes para um determinado contexto, e não 

apresentam uma abordagem continuada ao longo do tempo (DE VALOIS, 2009). 

 A European Sea Ports Organization, entidade responsável pelo fomento das 

questões ambientais em portos, recomenda a identificação de indicadores relevantes 

para a gestão ambiental portuária a fim de estabelecer um monitoramento de aspectos 

principais (ESPO, 2003). Ainda segundo esta organização, o porto deve buscar tornar 

pública estas informações em relatórios ambientais anuais (ESPO, 2003). 

 Deste modo, diversas iniciativas têm ocorrido neste âmbito. Internacionalmente, 

cabe destaque para o Port Performance Indicators: Selection and Measurement 

(PPRISM), promovida pela ESPO (ESPO, 2012). O objetivo desta ferramenta consiste 

em propor um conjunto de indicadores para medir, avaliar e comunicar o impacto dos 

portos sobre a sociedade, o meio ambiente e a economia (ESPO, 2012). 

 Outra ferramenta promovida pela ESPO é o Self Diagnosis Method (SDM). De 

aplicação mais simples, este método visa fornecer um meio para que a Administração 

Portuária possa realizar sua própria avaliação quanto aos procedimentos de gestão 

ambiental (DARBRA et al., 2004).  

 Ao concluir o uso do SDM, é possível observar o desempenho do porto frente 

aos demais e diagnosticar e a distância entre o estado atual e o necessário para obtenção 

de certificados de gestão (IVIG, 2014). Além disso, é gerada uma análise SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) e um breve apontamento feito por 

especialistas (IVIG, 2014). Estas múltiplas funções do SDM valorizam o 

aprimoramento pela iniciativa da própria Administração Portuária. 

 O SDM fornece ainda os apontamentos para os passos futuros que se fazem 

necessários, exercendo assim a função de uma breve consultoria para os portos 

interessados. Dados os atributos expostos, é válido ressaltar que o SDM serviu de 

inspiração para parte das proposições metodológicas desenvolvidas ao longo desta 

dissertação, sobretudo no que se refere ao caráter de avaliação independente, sucinta e 

dotada de apontamentos para melhorias futuras. 
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 Um caso específico que colabora para ilustrar a utilização de indicadores 

ambientais em portos pode ser observado no estudo de SAENGSUPAVANICH e 

colaboradores (2009). Neste, os autores apontam um conjunto de indicadores para 

gestão ambiental para o Porto e polo industrial de Map Ta Phut, na Tailândia, 

parcialmente baseados na série ISO 14.000. São 15 indicadores divididos em cinco 

temas (SAENGSUPAVANICH et al., 2009).  

 O primeiro tema, chamado de sucesso, se refere ao estado geral da performance 

ambiental no porto. Já o segundo é a consciência, que trata da noção acerca dos 

problemas ambientais e consequências da atividade. O terceiro tema é a determinação, 

que mede as ações definidas para pôr em prática as medidas ambientais. São indicadores 

deste tema o número de punições aplicadas aos operadores e número de funcionários no 

setor ambiental (SAENGSUPAVANICH et al., 2009).  

 O quarto tema é o estado de preparação, que se refere às possibilidades de reação 

frente aos problemas. Por fim, o último tema é a cobertura das políticas, que trata do 

conteúdo das políticas ambientais que são abrangidos pela Administração Portuária, 

sendo este o único indicador (SAENGSUPAVANICH et al., 2009). Para este trabalho, 

que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, este indicador é especialmente 

relevante. 

 No cenário nacional, vale salientar o Índice de Desempenho Ambiental (IDA). 

Criado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes (CEFTRU/UNB) em 

parceria com a ANTAQ, este indicador é voltado para instalações portuárias e é baseado 

em uma análise multicritério (ANTAQ, 2012c).  

 Compõe este índice um total de 38 indicadores divididos em quatro categorias, a 

saber, Econômico-operacional, Sociológico-cultural, Físico-químico e Biológico-

Ecológico (ANTAQ, 2012d). Objetiva-se assim atribuir um valor ao desempenho da 

instalação em análise quanto ao atendimento das conformidades ambientais, além de 

caracterizar a gestão ambiental praticada no porto (ANTAQ, 2012c). 

 Uma segunda abordagem voltada para o setor portuário brasileiro é a 

desenvolvida por SILVA (2014). Neste, é efetuada a proposição de indicadores 

ambientais para serem empregados no setor portuário, mas de uma maneira distinta, 

baseando-se em três grupos de indicadores. Estes seriam progressivamente mais 
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complexos, sendo então o grupo inicial o adequado para aplicação no cenário portuário 

vigente (SILVA, 2014). 

 O estudo aprofunda este primeiro grupo de indicadores, sendo sua proposição 

pautada nos temas abordados frequentemente nos outros indicadores ambientais para 

portos (SILVA, 2014). São contemplados assuntos como Política Ambiental, Sistema de 

Gestão Ambiental, Auditoria Ambiental, Licenciamento ambiental, Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos e Resíduos de Embarcação (SILVA, 2014).  

 Além disso, são consideradas a quantidade de resíduos, a destinação, o consumo 

de água e o manejo de efluentes (SILVA, 2014). Vale ressaltar que a destinação de 

resíduos será um dos temas abordados posteriormente, quando for efetuada a proposição 

de indicadores para o gerenciamento de resíduos portuários. 

 Outra medida que poderia fomentar o uso de indicadores ambientais em portos 

seria incorporação de aspectos ambientais ao SDP, o que daria robustez aos indicadores 

ambientais, conforme aponta VALOIS (2009). Segundo esta autora, deveriam ser 

incluídos indicadores sobre água de lastro, qualidade da água, vazamentos de óleo, 

gases de efeito estufa e resíduos portuários.  

 Mesmo sem considerar questões ambientais, esta ferramenta contribui bastante 

para o manejo destas. Isto porque esta iniciativa ajudou a difundir o conhecimento e a 

prática sobre indicadores no setor portuário. Esta experiência será progressivamente 

mais útil conforme as questões ambientais forem abordadas com mais frequência nos 

portos. 

 Os indicadores ambientais focados exclusivamente em resíduos sólidos também 

são ainda pouco difundidos. Por outro lado, as regulações neste tema crescem em 

considerável velocidade (CIFRIAN et al., 2010). Vale lembrar que, em geral, estas leis 

apontam metas e ações para atingi-las (CIFRIAN et al., 2010), como no caso da PNRS, 

abordada em um capítulo posterior. Isto evidencia a necessidade de elaboração de 

indicadores específicos para o tema resíduos sólidos, tal como o proposto ao longo deste 

estudo. 

 Um exemplo de indicadores para resíduos pode ser observado na região de 

Cantábria, na Espanha. Neste caso, foram utilizados os indicadores básicos, referentes à 
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gestão de resíduos e à quantidade gerada (CIFRIAN et al., 2010). Isto permitiu a 

comparação entre períodos de tempos e regiões diferentes (CIFRIAN et al., 2010).  

 Também foram desenvolvidos indicadores específicos, visando avaliar o 

atendimento ao plano regional de resíduos (CIFRIAN et al., 2010). Estes indicadores, 

desenvolvidos por CIFRIAN e colaboradores (2009), se basearam no modelo Driving 

force - Pressure - State - Impact - Response, sendo esta uma versão mais complexa do 

modelo DSR apresentado anteriormente. Esta versão é de autoria da Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD). 

 Por fim, é válido citar o estudo de CESAR (2005). Este autor desenvolveu em 

seu trabalho uma forma de avaliar e aprimorar as práticas de gerenciamento de resíduos 

em instituições portuárias. A abordagem é parcialmente baseada na Norma NBR 

14.001, que não é específica sobre resíduos sólidos. Embora não seja focado em 

indicadores, o referido trabalho tangencia o tema, conforme será discutido 

posteriormente. 

 O detalhamento de alguns destes exemplos será feito adiante, durante a 

discussão sobre os atributos desejáveis em indicadores, onde também serão colocadas 

outras observações pertinentes ao tema. 

3.3.2. Aspectos Metodológicos Acerca do Desenvolvimento de Indicadores 

 Dados os objetivos desta dissertação, se faz necessário destacar as considerações 

presentes na literatura acerca do desenvolvimento de indicadores. Ao longo deste 

processo, é necessário atentar para as características desejáveis nesta ferramenta, 

visando fomentar seu bom uso a partir de experiências anteriores. 

 Inicialmente, um conjunto de indicadores deve ser elaborado de modo a 

subsidiar a tomada de decisão e facilitar comparações (FIRJAN, 2008, PERIS-MORA 

et al., 2005, CIFRIAN et al., 2013). Os indicadores têm elevado potencial de provocar a 

mudança de comportamento, conforme já discutido, sendo esta uma oportunidade a ser 

considerada ao longo da elaboração.  

 Neste sentido, é necessário que um indicador seja relevante (FIRJAN, 2008, 

PERIS-MORA et al., 2005, CIFRIAN et al., 2013), sendo esta possivelmente a 
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característica mais importante. Por sua vez, a relevância está ligada à representatividade 

do indicador em relação aquilo que ele avalia (PERIS-MORA et al., 2005). Assim, é 

fundamental conhecer o tema a ser avaliado por meio de indicadores. 

 Para que sejam funcionais, além dos atributos expostos acima, os indicadores 

também devem ser confiáveis (PERIS-MORA et al., 2005, CIFRIAN et al., 2013), 

transparentes (VAN BELLEN, 2002), isentos e idôneos (FIRJAN, 2008). Deste modo, 

esta ferramenta gerará informação crível e de qualidade. 

 Quanto ao aspecto técnico, os indicadores devem ser simples (FIRJAN, 2008, 

CIFRIAN et al., 2009) e concisos (PERIS-MORA et al., 2005). Na prática, isto se 

reflete em uma recomendação para um número limitado de indicadores (CIFRIAN et 

al., 2009, VAN BELLEN, 2002). Isto, sem dúvida, colabora bastante para a difusão da 

ferramenta e aceitação do conjunto de indicadores propostos. Um indicador que não é 

absorvido na prática, trará pouca ou nenhuma contribuição real. 

 Adicionalmente, também é recomendável que os indicadores sejam específicos 

(CIFRIAN et al., 2009) e sensíveis às eventuais alterações no sistema avaliado (PERIS-

MORA et al., 2005). Devem ainda ser claros quanto ao significado (CIFRIAN et al., 

2009) e transmitir a informação de maneira compreensível (CIFRIAN et al., 2009). 

 A parte operacional é absolutamente essencial para determinar o sucesso do 

indicador em realizar sua função. Neste sentido, os indicadores devem ser de fácil 

obtenção (CIFRIAN et al., 2009, CIFRIAN et al., 2013) e eficientes no que se refere 

aos custos para sua utilização (PERIS-MORA et al., 2005), que deve ser continuada 

(PERIS-MORA et al., 2005). 

 Por fim, um indicador deve ser adequadamente delimitado (PERIS-MORA et 

al., 2005), expondo quais são os limites das análises que serão feitas a partir de seus 

resultados. É desejável ainda que sejam cientificamente embasados (FIRJAN, 2008) e 

adaptáveis a diversos índices ou modelos (PERIS-MORA et al., 2005), nos quais 

porventura possam ser empregados. 

 Além da busca para alcançar as características desejáveis em um indicador, 

outros cuidados devem ser tomados durante a elaboração. Um dos aspectos a ser 

considerado é o julgamento de valor, que é indissociável do uso desta ferramenta (VAN 
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BELLEN, 2002). Este pode aparecer de forma explícita, como quando se estabelecem 

pesos para diferentes indicadores (VAN BELLEN, 2002).  

 Todavia, mais problemáticos são os julgamentos de valor implícitos, oriundos de 

questões pessoais ou da sociedade (VAN BELLEN, 2002). Estes são consideravelmente 

mais difíceis de serem notados (VAN BELLEN, 2002), e por conseguinte, de serem 

corrigidos. Os julgamentos de valor podem deixar os dados tendenciosos, ou 

comprometer a fidelidade das informações. 

 Também cabe atenção para o processo de seleção de indicadores, sendo este um 

aspecto essencial para o funcionamento adequado desta ferramenta (VAN BELLEN, 

2002). Falhas nesta etapa inicial podem conduzir a erros críticos na interpretação das 

informações provenientes dos indicadores. 

 JESINGHAUS (1999, apud VAN BELLEN, 2002) coloca que o processo de 

elaboração pode ser feito de duas maneiras, a top-down e a bottom-up. Na primeira, um 

grupo de especialistas desenvolve os indicadores, que poderão ser ajustados de acordo 

com as realidades locais. Apresenta a vantagem de ter mais robustez quanto ao aspecto 

científico, mas, por outro lado, as demandas locais têm pouco apelo.  

 Já a segunda maneira se inicia com a participação das partes interessadas e em 

seguida o resultado desta etapa é submetido à análise de especialistas. Como vantagem, 

consta a elevada adesão à iniciativa, mas é preciso atentar para o fato de que podem 

haver lacunas dentre os temas que deveriam ser avaliados (JESINGHAUS, 1999, apud 

VAN BELLEN, 2002).  

 Outra questão a ser considerada, conforme já discutido, é a agregação excessiva 

de informações dos indicadores, que por vezes é realizada de forma arbitrária (VAN 

BELLEN, 2002). Em geral, este problema é causado pelo fato de que não há o 

estabelecimento de uma metodologia, e os indicadores são escolhidos por critérios 

individuais, e não para compor uma resposta mais complexa sobre o ambiente 

(CIFRIAN et al., 2010).   

 A agregação pode ser necessária na análise das questões ambientais, e se trata de 

um recurso comumente utilizado. Todavia, pode ser especialmente danosa se, através do 

resultado final dos indicadores, não for possível perceber em que pontos é necessário 

agir (WALL et al., 1995, apud VAN BELLEN, 2002). Também demanda atenção os 
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casos em que os indicadores agrupam aspectos mensurados em unidades diferentes, ou 

ainda, aspectos de campos completamente distintos, como o social e o físico (VAN 

BELLEN, 2002).  

 O conjunto de ações políticas que pode ocorrer em função dos resultados dos 

indicadores também deve ser considerado. Inicialmente, é preciso avaliar que boa parte 

dos sistemas de indicadores desenvolvidos não estão atrelados a ações políticas 

decorrentes dos diferentes resultados que podem surgir (VAN BELLEN, 2002). 

RUTHERFORD (1997, apud VAN BELLEN, 2002) aponta que o fator mais importante 

para a elaboração de um indicador é buscar que este seja reconhecido como essencial 

para o alcance de um determinado objetivo da esfera política.  

 Além disso, é relevante que os indicadores produzam informações de modo 

acessível para a publicação. Isto passa pela interface, que se refere à facilidade de 

manusear a ferramenta e seus resultados (VAN BELLEN, 2002). A interface é bastante 

relevante, pois a ela está atrelada força do indicador de atuar como instrumento para a 

mudança de comportamentos (VAN BELLEN, 2002). Compõem a interface atributos 

como a complexidade, a transparência da metodologia, a facilidade de visualização dos 

resultados e o potencial educativo (VAN BELLEN, 2002).  

 Neste âmbito, os recursos digitais podem dar uma contribuição relevante ao 

simplificar o uso de indicadores, além de viabilizar a execução de análises mais 

complexas por parte dos profissionais especializados (VAN BELLEN, 2002). Vale 

salientar que a utilização de recursos digitais tem sido cada vez mais acessível, mesmo 

para usuários sem maiores experiências. 

 Ainda tratando-se da capacidade de gerar mudanças, é fundamental trabalhar os 

indicadores de modo a tornar públicos os dados resultantes de sua aplicação 

(GUIMARÃES et al., 2010). Isto é especialmente válido em situações em que não há 

meios de obrigar as organizações avaliadas a aprimorarem seu desempenho 

(GUIMARÃES et al., 2010). Nestes casos, a opinião pública e de eventuais parceiros 

pode exercer a pressão necessária.  

 E, finalmente, o conjunto de indicadores também deve ser desenvolvido 

considerando-se as distintas limitações de recursos de toda sorte que podem surgir 
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(VAN BELLEN, 2002). Assumindo-as, é possível atuar para evitar consequências 

negativas decorrentes do uso inadequado, além de ser uma postura mais idônea. 

 Dentre os exemplos de indicadores já abordados anteriormente, vale destacar 

pontos na elaboração de alguns deles, relevantes para discutir o desenvolvimento desta 

ferramenta e para a proposição de metodologia que ocorrerá adiante.  

 O primeiro caso a ser analisado é o do Índice de Desempenho Ambiental (IDA), 

sendo este o trabalho mais completo encontrado acerca do uso de indicadores 

ambientais no setor portuário brasileiro. No desenvolvimento do IDA, foram 

consideradas as contribuições das equipes do CEFTRU e a ANTAQ, que atribuíram 

peso aos indicadores e aos grupos de indicadores por meio de uma metodologia que 

permite a hierarquização da importância dos indicadores (CEFTRU e ANTAQ, 2011a).  

 Cada indicador consistia em uma pergunta a ser respondida pela Administração 

Portuária. As respostas para estas perguntas foram estruturadas em função da 

comparação das opções possíveis com a primeira resposta, que simboliza melhor 

situação para o tema. Quanto maior a distância da resposta fornecida e a melhor 

resposta possível, menor a pontuação obtida (CEFTRU e ANTAQ, 2011b).  

 O resultado final consiste na soma das médias ponderadas das notas obtidas nos 

quatro temas da pesquisa (CEFTRU e ANTAQ, 2011c). O primeiro destes grupos é o 

intitulado Econômico-Operacional, no qual constam perguntas sobre o a qualificação 

dos funcionários ligados ao setor ambiental, treinamentos, retirada de resíduos de 

embarcação, uso de energia, plano de gerenciamento de resíduos, dentre outras 

(CEFTRU e ANTAQ, 2011c). Já nos indicadores Sociológico-Culturais, observam-se 

perguntas referentes a temas como educação ambiental e iniciativas de promoção da 

saúde (CEFTRU e ANTAQ, 2011c). 

 No conjunto sobre aspectos Físico-Químicos, há perguntas relativas ao 

monitoramento dos corpos hídricos, uso da água, dragagem, passivos ambientais, 

poluição sonora, gerenciamento de resíduos (CEFTRU e ANTAQ, 2011c). Por fim, no 

caso dos indicadores Biológico-Ecológicos, são abordados temas como monitoramento 

da fauna e flora, ocorrência de animais nocivos e levantamentos sobre espécies exóticas 

(CEFTRU e ANTAQ, 2011c). 
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 Por ter um enfoque amplo, contemplando diversos temas ambientais, o referido 

trabalho também apresenta questões sobre resíduos sólidos, âmbito central do presente 

estudo. A primeira delas é focada nos materiais provenientes de embarcações, sendo 

voltada para a análise das ações efetuadas sobre estes resíduos.  

 Em uma única pergunta, são abordadas questões como existência de instalações 

para recebimento e tratamento de resíduos, reciclagem, documentação sobre destinação 

final e atualização de um sistema informatizado sobre o tema. Não há um detalhamento 

minucioso, o que seria adequado pelo fato da abordagem reunir vários aspectos distintos 

em uma única pergunta. Assim, talvez ocorram dúvidas como o que são instalações 

adequadas ou quanto de reciclagem deve estar presente para os resíduos de embarcação. 

 A segunda pergunta relativa aos resíduos sólidos averigua a presença de Planos 

de Gestão de Resíduos Sólidos em todos os arrendatários do porto. As opções de 

resposta consistem em faixas de percentual de empresas com PGRS. Não são feitos 

questionamentos acerca da completude ou da atualização destes documentos (ANTAQ, 

2012d). 

 Há ainda uma terceira pergunta, que se refere ao gerenciamento de resíduos 

como um todo. A estrutura é similar à da questão relativa aos resíduos de embarcação, 

sendo os pontos abordados a presença e implantação de um PGRS, a aprovação deste 

documento pelo órgão ambiental, o incentivo à coleta seletiva e à reciclagem e a 

existência de uma norma para o gerenciamento de resíduos (ANTAQ, 2012d). Neste 

caso, há um comentário muito breve acerca do conteúdo exposto, que é mais uma vez 

demasiadamente agregado, característica bastante presente ao longo do índice. 

 Outro caso a ser analisado é o do PPRISM, cuja elaboração ocorreu mediante 

reuniões dos membros da ESPO com pessoas ligadas ao meio acadêmico (ESPO, 2012). 

Nestas, foram estabelecidas as definições, os indicadores e a forma de cálculo (ESPO, 

2012). Este primeiro resultado foi refinado mediante a contribuição dos membros da 

ESPO, que atribuíram valores para os indicadores quanto a sua aceitabilidade e sua 

possibilidade de ser executado (ESPO, 2012). Em seguida, outras partes interessadas 

foram convidadas para contribuir neste processo, mediante uma ferramenta utilizada via 

internet (ESPO, 2012). Apenas nesta última etapa do processo houve a atuação de mais 

de 300 pessoas. 
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 O PPRISM aborda diversos aspectos que estão além da análise ambiental, e 

assim, apresenta um escopo bastante amplo. Consta apenas uma pergunta estritamente 

focada em resíduos sólidos, e esta aborda a quantidade de geração (ESPO, 2012). 

Assim, apesar de ser uma iniciativa importante, o PPRISM não é substancial para as 

proposições efetuadas ao longo deste trabalho. 

 Diferente deste, o SDM, também da ESPO, consiste em uma ferramenta simples 

e que permite a auto avaliação por meio de questionários (DARBRA et al., 2004). O 

resultado destes indicadores serve como meio para a Administração Portuária rever seus 

pontos fracos, que carecem de maior atenção (DARBRA et al., 2004). Vale lembrar 

que, conforme aponta a literatura, a simplicidade é um atributo desejado no 

desenvolvimento de indicadores. 

 Ainda que estes casos tratem da gestão de aspectos ambientais em portos, o 

indicador que mais se assemelha aos objetivos do presente estudo é o proposto para a 

região de Cantábria. Nos dois estudos já citados que tratam deste caso, ocorreu a divisão 

em indicadores básicos e específicos (CIFRIAN et al., 2010). Ambos são 

fundamentados em dois modelos de indicadores baseados nas causas e seus efeitos, o 

Pressure-State-Response, da OECD, e a evolução deste, o Driving Force-Pressure-

State-Impact-Response, da EEA (CIFRIAN et al., 2013).  

 Os indicadores básicos foram utilizados para comparar resultados entre 

circunstâncias distintas, ao passo que os indicadores específicos foram empregados para 

abordar questões ligadas às políticas, como determinar que ações deveriam ser 

prioritárias (CIFRIAN et al., 2009). Estes indicadores verificam também o atendimento 

ao Plano Regional de Resíduos (CIFRIAN et al., 2010). 

 A metodologia para o desenvolvimento dos dois conjuntos de indicadores pode 

ser dividida em quatro passos, a saber, síntese, elaboração, implantação e interpretação 

(CIFRIAN et al., 2010). 

 Para os indicadores básicos, a síntese foi realizada mediante a revisão de 

literatura, de modo a apontar os mais utilizados e selecionar os que possam ser úteis 

(CIFRIAN et al., 2010). A elaboração consistiu em buscar as fontes de informações e 

desenvolver a tabela com os dados necessários (CIFRIAN et al., 2010). Já a aplicação, 

por sua vez, tratou do cálculo e da confecção da tabela final (CIFRIAN et al., 2010). Por 
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fim, a interpretação dos resultados se resumiu a observar a tendência dos resultados sob 

a ótica da sustentabilidade (CIFRIAN et al., 2010). 

 Para os indicadores específicos, a síntese foi definida de acordo com as questões 

destacadas em cada esfera da política de resíduos. Para cada questão, foi estabelecido 

um indicador (CIFRIAN et al., 2010, CIFRIAN et al., 2009). O desenvolvimento e a 

aplicação seguiram o mesmo procedimento utilizado nos indicadores básicos (CIFRIAN 

et al., 2010, CIFRIAN et al., 2009). Já a interpretação consistiu na avaliação sobre a 

cobertura dos indicadores acerca dos objetivos das políticas, ponto inicial do processo 

de elaboração (CIFRIAN et al., 2010, CIFRIAN et al., 2009). 

 Os objetivos determinados a partir da política local de resíduos foram divididos 

em quatro grupos, prevenção, reciclagem e reuso, incineração e disposição (CIFRIAN et 

al., 2010). Estes objetivos estão atrelados a pontos específicos da política local, e deste 

modo, o indicador avalia todo um contexto acerca desta questão, e não apenas a questão 

em si (CIFRIAN et al., 2010). Em alguns casos, foi estabelecida a combinação de 

indicadores, ocorrendo então a composição dos indicadores-chave (CIFRIAN et al., 

2010).  

 Na fase de interpretação dos indicadores básicos, a análise de tendência frente à 

sustentabilidade pode ser realizada comparando, por exemplo, regiões distintas 

(CIFRIAN et al., 2010). Já na fase de interpretação dos indicadores específicos, a 

análise deve ser feita comparando os resultados obtidos com os objetivos da política 

(CIFRIAN et al., 2010).  

 A tabela citada na fase de aplicação pode ser elaborada como no exemplo do 

trabalho desenvolvido em Cantábria (CIFRIAN et al., 2010). Cada tabela é específica 

para um indicador, e contém uma breve descrição do tema ao qual o indicador se refere, 

o objetivo da política que norteia o indicador, o progresso ao longo do tempo, a 

descrição do estado atual, as ações propostas a forma de cálculo e as informações 

utilizadas (CIFRIAN et al., 2010, CIFRIAN et al., 2009). 

 De maneira acessível, a etapa da interpretação é realizada com base em outra 

tabela, que contém apenas os objetivos e um ícone (CIFRIAN et al., 2010). Este ícone 

representa o estado geral deste tema na região avaliada, em comparação com outras 

regiões (CIFRIAN et al., 2010). 
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 Medidas de divulgação dos resultados, tal como as discutidas acima, são 

essenciais para tornar acessíveis os resultados das avaliações, bem como para 

disseminar o uso de indicadores para a temática ambiental. Além disso, estas iniciativas 

reforçam a transparência que os indicadores devem ter, e fomentam o potencial político 

e de educação inerentes à esta ferramenta. Assim, são medidas que devem ser repetidas, 

inspirando atitudes similares, desde que adequadas a cada caso. 

 O último caso a ser analisado é o desenvolvido por CESAR (2005). Neste, cada 

item da Norma ISO 14.001 (sobre para gestão ambiental) foi interpretado de acordo à 

gestão de resíduos portuários. Com base em um estudo de campo, foi averiguado como 

a instituição se encontrava em relação a estes itens, considerando ainda a proatividade, 

inovação, disseminação e continuidade de cada medida.  

 Além disso, foi feita a recomendação de melhorias e foi estabelecida uma escala 

de valores percentuais que representa o desempenho da instituição quanto aos seis temas 

da Norma ISO, a saber Requisitos Gerais, Política Ambiental, Aspectos Ambientais, 

Implementação e Operação, Verificação e Análise pela Administração (CESAR, 2005).  

 Embora não seja denominado desta forma e não tenha sido o foco do estudo, este 

último procedimento se aproxima da elaboração de indicadores para o gerenciamento de 

resíduos em âmbito portuário. Por fim, vale salientar que apenas parte dos itens que 

compõe esta análise são focados em resíduos sólidos. Deste modo, a análise efetuada 

não contempla todos os aspectos do gerenciamento de resíduos portuários, suscitando 

assim a possibilidade de uma análise mais completa.  
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4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 Os resíduos sólidos são um dos principais temas de debate deste trabalho, e 

assim, cabe uma abordagem detalhada, efetuada ao longo deste capítulo. 

 Inicialmente, os resíduos sólidos podem ser definidos como materiais no estado 

sólido ou semissólido, provenientes de atividades executadas em locais diversos, tais 

como hospitais, indústrias ou residências (ANVISA, 2008, ABNT, 2004). Podem 

também ser entendidos como objetos sem utilidade ou valor (HAMADA, 2003, BUTT, 

2007).  

 Parte destes resíduos são especialmente relevantes em função dos cuidados 

demandados. São estes os chamados resíduos perigosos, que podem ser definidos como 

aqueles que trazem risco à saúde ou ao meio ambiente, em decorrência de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas (ABNT, 2004). 

 As questões envolvendo os resíduos sólidos configuram-se como uma das 

principais preocupações da atualidade (INSTITUTO ETHOS, 2012), e tem forte 

destaque nos debates políticos e ambientais de diversos países (BUTT, 2007). No 

entanto, em um passado recente, o cenário era consideravelmente distinto. O tema 

encontrava-se bastante limitado na década de 1950, e desde então vem ganhando força 

progressivamente, sobretudo na década de 1980 (INSTITUTO ETHOS, 2012). Nos dias 

de hoje, observa-se consideravelmente um aumento na percepção dos danos causados 

pelos resíduos (UNEP, 2010), o que ajuda a pôr o tema em voga. 

 Acerca dos tipos de resíduos gerados na atualidade, é possível classificá-los de 

acordo com suas características. A metodologia mais difundida no Brasil para este fim é 

a da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que pode ser observada na 

norma NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004). Este documento visa classificar os resíduos 

em função da geração de riscos para o ambiente e para a saúde (ABNT, 2004).  

 Segundo a referida norma, um resíduo pode ser classificado como (ABNT, 

2004): 

 Classe I - Perigoso. Se aplica aos resíduos que apresentam risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente, além daqueles com características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. São também 
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considerados classe I os resíduos listados nos anexos A e B da norma. Como 

exemplo, pode-se citar materiais contaminados com óleos, latas de tinta e 

lâmpadas; 

 Classe IIA - Não perigosos não inertes. São os resíduos que, embora não sejam 

perigosos, podem ainda interagir com o meio, por serem biodegradáveis, 

combustíveis ou solúveis em água. Enquadram-se nesta classe materiais como 

restos de alimentos, resíduos de varrição e equipamentos de proteção individual 

não contaminados; 

 Classe IIB - Não perigosos inertes. Refere-se aos resíduos não perigosos e que 

não interagem com o meio. O teste para definir este tipo de resíduo é feito 

avaliando a solubilidade do material em água, considerando para isto diversos 

aspectos. São exemplos da classe IIB os materiais têxteis, o papel e a borracha. 

 Nos portos e terminais brasileiros, âmbito estudado ao longo desta dissertação, 

possivelmente a metodologia de classificação mais difundida é a proposta pela 

Resolução RDC N° 56/2008 (ANVISA, 2008). Segundo esta, os resíduos podem ser dos 

tipos (ANVISA, 2008): 

 Grupo A: Resíduos contaminados por agentes biológicos virulentos ou 

patogênicos. Materiais de limpeza utilizados a bordo de embarcações 

provenientes de outros países são um exemplo deste grupo; 

 Grupo B: Resíduos com substâncias químicas perigosas, como os resíduos de 

manutenção de áreas industriais; 

 Grupo C: Resíduos radioativos, tais como os provenientes de atividades ligadas 

à medicina nuclear; 

 Grupo D: Resíduos que não apresentam risco à saúde e ao meio ambiente, como 

por exemplo, restos de alimentos e resíduos de escritórios; 

 Grupo E: Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, como utensílios de vidro 

danificados ou agulhas. 

 Uma vez apresentadas as principais formas de classificação, é válido apontar 

alguns números sobre os resíduos sólidos no Brasil. O país gera 61.936.368 toneladas 

de resíduos sólidos urbanos por ano (ABRELPE, 2013), o que significa um montante 

anual de 384,986 quilos per capta.  
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 Destes, 58,06% foram dispostos de maneira adequada, um quadro apenas 0,5% 

melhor que o observado em 2010 (ABRELPE, 2013). Esta situação é agravada pelo fato 

de que esta disposição ocorre por vezes em regiões ambientalmente bastante sensíveis 

(JABBOUR et al., 2013). A coleta seletiva, essencial para as melhorias na gestão de 

resíduos, só se encontra presente em 58,60% dos municípios, sendo a região mais crítica 

a Centro-Oeste, cujo percentual é de apenas 28,1% (ABRELPE, 2013). Embora abaixo 

do adequado, este valor é até elevado, visto que até agosto de 2012 apenas 10% das 

mais de 5000 prefeituras brasileiras tinham seus planos de gestão de resíduos sólidos 

(GODOY, 2013).  

 Por outro lado, é importante citar que apenas o setor de limpeza urbana gerou no 

país 311.577 empregos diretos e movimentou mais de 21 bilhões de reais em 2011 

(ABRELPE, 2013). Cabe destacar que os serviços de limpeza funcionam como 

indicadores da qualidade da gestão de resíduos sólidos praticada (ABRELPE, 2013). 

Estes números são importantes também para revelar a magnitude da gestão de resíduos 

no Brasil, ainda que seja necessário lembrar que as potencialidades do tema resíduos 

sólidos vão muito além do serviço de coleta. 

4.1. Dificuldades e impactos relacionados aos resíduos sólidos 

 É importante considerar que o quadro atual dos resíduos sólidos pode ser 

explicado por diversos aspectos, cabendo destaque para o crescimento populacional e de 

renda (GOULART, 2012, EPA, 2002, UNEP, 2010), além da industrialização e 

urbanização (UNEP, 2010). Estes processos também ocasionam um aumento de 

resíduos perigosos e levam à diversificação das tipologias geradas (UNEP, 2010). 

 Ademais, os números apresentados até o momento refletem a complexidade da 

gestão de resíduos sólidos. Em um país em desenvolvimento, há muitas outras 

prioridades a serem atendidas, e assim, é esperado observar certas deficiências em 

questões ambientais. Embora esperadas, estas deficiências não devem ser toleradas, e 

assim, é importante compreender os diversos fatores que tornam mais complicada a 

gestão de resíduos sólidos.  

 Dificulta o enfrentamento do quadro atual o fato de que, em função dos custos e 

da complexidade, o estabelecimento da gestão adequada de resíduos demanda a 
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integração entre diferentes esferas de poder, além do setor privado (FILHO et al., 2000, 

UNEP, 2010) e da população (GODOY, 2013). Esta integração, que deve estar presente 

em todas as etapas da gestão de resíduos (UNEP, 2010). 

 Outro obstáculo bastante recorrente é a tentativa, por parte de governos de países 

em desenvolvimento, de reproduzir a legislação e as mesmas soluções de países que já 

avançaram na gestão de resíduos (ABRELPE, 2013). Isto pode desestimular a iniciativa 

dos países em desenvolvimento, dado os custos e a complexidade dos projetos 

elaborados nos países de primeiro mundo (ABRELPE, 2013).  

 A PNRS, discutida a seguir, apresenta elevada quantidade de pontos em comum 

com legislações de países desenvolvidos, conforme será abordado adiante. Neste 

sentido, observa-se que não há metodologia consagrada, que possa ser adotada sem 

ajustes consideráveis, e sim uma necessidade de desenvolver medidas específicas para 

cada realidade.  

 Outra questão crítica é a dos catadores, que enfrentam más condições de trabalho 

(EPA, 2002), atravessadores (INSTITUTO ETHOS, 2012) e obtém baixíssima 

remuneração. Por outro lado, contribuem substancialmente para a reciclagem no país, e 

assim, representam um desafio para a gestão de resíduos (ABRELPE, 2013). 

 O cenário aqui retratado tende a tornar ainda mais complexa a missão dos 

governos de prover uma gestão efetiva e sustentável de resíduos, dada à expectativa de 

crescimento da quantidade de resíduos e sua diversificação (UNEP, 2010). Contam 

ainda como complicadores a também crescente quantidade de resíduos perigosos, que 

demandam cuidados especiais (UNEP, 2010) e tem menor potencial de 

reaproveitamento. 

 Por fim, tratando-se de resíduos, até mesmo este planejamento para o futuro é 

complexo, visto que o processo de coleta de dados é caro e as projeções resultantes 

destes dados são falhas (ABRELPE, 2013). Esta é uma questão que ajuda a realçar os 

demais problemas aqui discutidos, uma vez que dificulta seu enfrentamento. 

 De modo geral, em decorrência destas dificuldades na gestão de resíduos 

sólidos, diversos impactos ambientais são observados, depreciando a qualidade de vida 
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da população e causando impactos ambientais significativos mesmo em ambientes não 

urbanos (MUCELIN e BELLINI, 2008), onde há maior geração de resíduos.  

 Em suma, dentre os impactos ambientais decorrentes dos resíduos sólidos, vale 

citar alguns como (MUCELIN e BELLINI, 2008, EPA, 2002, CESAR, 2005, JACOBI, 

2000, apud CESAR, 2005): 

 Contaminação de corpos hídricos; 

 Assoreamento; 

 Aumento de populações de fauna sinantrópica nociva; 

 Poluição visual; 

 Riscos de explosões; 

 Perda de qualidade do ar; 

 Contaminação do solo; 

 Agravamento do efeito estufa; 

 Aumento de inundações, pelo entupimento das vias de escoamento das águas 

pluviais.  

 No que se refere aos impactos relacionados às mudanças climáticas, pode-se 

dizer que estes são decorrentes da emissão de gases do efeito estufa (GEE) provenientes 

da disposição dos resíduos em de aterros inapropriados (EPA, 2002). Por exemplo, os 

resíduos orgânicos em decomposição geram gás metano, um dos principais causadores 

do efeito estufa (EPA, 2002). Além da disposição final, a gestão adequada de resíduos 

poderia também evitar parte das emissões relacionadas à extração, transporte e 

beneficiamento de recursos naturais (EPA, 2002). 

 Outra fonte considerável de impactos são os resíduos perigosos. Estes se 

encontram bastante difundidos na sociedade, estando presentes na limpeza, construção, 

manutenção de veículos, dentre outros (HAMADA, 2003). Anualmente, centenas de 

pessoas sofrem danos decorrentes do contato com este tipo de resíduo (HAMADA, 

2003). Assim, uma vez que podem causar mais danos, estes resíduos demandam mais 

atenção e recursos de toda sorte. 

 Além dos danos ambientais discutidos até então, também ocorrem diversos 

danos econômicos e sociais, ocasionados pelas deficiências na gestão de resíduos 
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sólidos. Todos estes impactos citados até o momento também têm consequências nestes 

dois âmbitos, como por exemplo, na perda de bem-estar da população em decorrência 

da poluição visual, ou através da perda de solos agricultáveis pela percolação do líquido 

oriundo dos resíduos sólidos.  

 No aspecto econômico, destaca-se que em função da destinação final, diversos 

produtos perdem a possibilidade de reaproveitamento econômico, e passam a 

representar uma possibilidade de impacto ambiental (CESAR, 2005). Isto eleva o preço 

das matérias prima finitas, que se tornam progressivamente mais escassas, aumentando 

o valor final de bens e serviços e reduzindo a competitividade de organizações. 

 Por fim, também é importante considerar os impactos sobre os catadores 

informais de resíduos. Conforme já abordado, estes profissionais exercem suas 

atividades em condições de risco (MUCELIN e BELLINI, 2008), degradantes para a 

saúde (MUCELIN e BELLINI, 2008, EPA, 2002, MASSOUD et al., 2003), além de 

sofrerem com a insegurança social (MASSOUD et al., 2003). 

4.2. Oportunidades ligadas ao gerenciamento adequado de resíduos 

Dado o exposto, é necessário atacar a problemática, visto que o manejo 

inapropriado se torna uma ameaça para a saúde humana e para a qualidade do meio 

ambiente (EPA, 2002). Esta melhoria ocasionará benefícios diversos, além de 

benefícios específicos, conforme discutido a seguir. 

De forma geral, pode-se dizer que a gestão de resíduos deve ser efetuada visando 

buscar a integração entre as três esferas de governo e do setor privado (FILHO et al., 

2000). Esta reunião das partes deve buscar a melhoria de aspectos diversos de gestão 

(FILHO et al., 2000), a melhora da qualidade do serviço, a redução de custos e o 

incremento na proteção ambiental (MASSOUD et al., 2003, ABRELPE, 2013). Uma 

das possibilidades de integração são as parcerias público-privadas (PPP), opção 

vantajosa em países em desenvolvimento (ABRELPE, 2013). 

Também é destacável a necessidade de se buscar a aproximação com a 

comunidade afetada pela gestão de resíduos, visando torná-la engajada (GODOY, 

2013). Assim, é possível despertar a preocupação ambiental, fomentar um 
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comportamento mais responsável e elevar a disposição a pagar (VAN DE KLUNDERT 

e ANSCHUTZ, 1999). 

 Outra parte interessada que deve ser considerada é a composta pelos catadores 

de resíduos, que devem ser incluídos de maneira formal e que objetive a melhora das 

condições de trabalho e do ambiente (EPA, 2002). A organização em associações de 

catadores é uma iniciativa que deve ser considerada, uma vez que há casos de aumento 

de receita de até 40% após o ingresso em cooperativas (EPA, 2002). Vale lembrar que, 

para a sociedade, os catadores promovem um serviço de coleta, sem que haja um custo 

direto para isto (EPA, 2002). 

 No mais, planejar acerca das iniciativas de coleta, transporte e disposição de 

resíduos também é seriamente recomendando, sendo esta a melhor forma de lidar com 

os impactos gerados pelos resíduos (EPA, 2002). Para este planejamento, é essencial 

efetuar a coleta de informações (ABRELPE, 2013), sendo a ausência destas uma das 

grandes dificuldades para a gestão de resíduos, conforme já discutido. Espera-se que os 

indicadores desenvolvidos ao final deste estudo colaborem neste sentido. 

 É importante reconhecer que apenas compreendendo adequadamente a realidade 

dos resíduos sólidos em cada local é possível obter bons resultados (ABRELPE, 2013). 

Em outras palavras, sem informação não há gestão. Assim, é preciso pesar alguns 

aspectos como tempo e recursos financeiros disponíveis para a obtenção de informações 

(ABRELPE, 2013).  

 Este é também um aspecto relevante para a escolha de tecnologias e soluções 

ligadas aos resíduos. Esta escolha deve ser precedida de uma análise quanto ao histórico 

da aplicação desta tecnologia em circunstâncias similares as do cenário em que o 

problema se apresenta (ABRELPE, 2013), sendo diversos os casos de soluções que 

obtiveram sucesso em um local, mas são absolutamente inaplicáveis em outros 

(ABRELPE, 2013). Por exemplo, em países em desenvolvimento como o Brasil, pode 

ser vantajoso buscar soluções baseadas no trabalho humano, ao invés de soluções 

baseadas no emprego de máquinas (VAN DE KLUNDERT e ANSCHUTZ, 1999).  

 Outra medida pertinente é a redução da geração de resíduos na fonte, presente 

como primeira medida de qualquer hierarquia de ações para o gerenciamento de 

resíduos sólidos (McDOUGALL et al., 2001), devido ao potencial de atenuar impactos 
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ambientais, reduzir custos, elevar a eficiência (MASSOUD et al., 2003) e diminuir a 

ocorrência de tipologias indesejáveis de resíduos (CESAR, 2005). 

 Para isto, medidas como conscientização, alteração de processos produtivos e até 

mesmo a eliminação do consumo de certos itens são pertinentes (SERRA, 1998, apud 

CESAR, 2005). Por fim, é importante reconhecer que a redução da geração facilita 

todas as demais etapas da gestão, como a busca de soluções para a destinação final. Em 

função disto, a redução é enfaticamente recomendada na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010). 

 Uma vez que as medidas de redução estejam esgotadas, deve-se investir em 

medidas que promovam o reuso, reciclagem, recuperação energética, incineração e 

disposição final, nesta ordem de importância (BUTT, 2007).  

 O reuso consiste na reutilização do material que seguiria para o aterro, podendo 

haver modificação no emprego deste material. Um exemplo de reuso pode ser 

observado na Europa, onde hoje é possível retornar ou reutilizar embalagens de diversos 

produtos, ação esta promovida por incentivos como descontos (INSTITUTO ETHOS, 

2012).  

 A reciclagem, opção seguinte ao reuso, tem o potencial de reduzir a quantidade 

de materiais que são encaminhados para o aterro e de tornar os processos mais 

sustentáveis. A compostagem pode ser entendida como uma forma de reciclagem, uma 

vez que consiste na utilização de resíduos orgânicos para elaboração de adubos e traz 

benefícios econômicos e ambientais por transformar o resíduo em um produto (EPA, 

2002). Efetuar a reciclagem e a compostagem são iniciativas que demandam tempo e 

recursos, mas que, em geral, trazem retorno financeiros (EPA, 2002).  

 O Relatório de Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos 

Para a Gestão de Resíduos Sólidos, ou PSAU (IPEA, 2010), demonstra a importância da 

reciclagem para a sociedade e a contribuição dos catadores para a gestão de resíduos. O 

relatório se baseou na diferença entre os custos de produção gerados pelo uso da matéria 

prima e o custo de produção mediante a utilização de materiais recicláveis.  

 Foram considerados aspectos como custo de insumo, consumo de energia, 

emissão de gases do efeito estufa e consumo de água, dentre outros, divididos entre 
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benefícios econômicos e ambientais (IPEA, 2010). De acordo com a presença de aço, 

alumínio, celulose, plásticos e vidros em lixões, estimou-se que a reciclagem tem um 

potencial de gerar um valor superior a R$ 8 bilhões em benefícios diretos e indiretos no 

Brasil, dentre os quais 20,64% seriam obtidos por meio da celulose e 71,97% por meio 

do plástico (IPEA, 2010).  

 O aspecto financeiro é um dos que mais afetam a gestão de resíduos, o que 

reforça os resultados observados no estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). Vale lembrar que, conforme já citado, qualquer medida que aprimore 

a gestão de resíduos, tende a gerar novos custos, sendo a consideração deste um ponto 

relevante para o sucesso das medidas (HAMADA, 2003).  

 Outro fator econômico que demanda aprimoramento é a perda de valor dos 

resíduos. Isto se dá pela disposição de resíduos diferentes de forma misturada, ou sem 

que se saiba qual a sua real composição (HAMADA, 2003). Esta questão praticamente 

inviabiliza qualquer possibilidade de aproveitamento, sendo, portanto, um ponto 

fundamental. Assim, medidas como segregação na fonte e difusão da coleta seletiva 

podem ajudar bastante neste sentido, motivadas inclusive pelo valor a ser obtido através 

dos resíduos. 

 Um dos meios de alcançar as melhorias e oportunidades aqui discutidas é através 

do gerenciamento de resíduos, que pode ser entendido como o processo de 

planejamento, execução e análise dos resíduos, considerando todas as fases, desde a 

geração até a destinação final, de modo a preservar a saúde pública e o meio ambiente 

(ANVISA, 2008).  

Em geral, o gerenciamento de resíduos sólidos objetiva garantir a saúde e a 

segurança, embora mais recentemente aspectos como poluição ambiental e preservação 

dos recursos naturais tenham entrado em pauta (HAMADA, 2003). Estes aspectos 

devem ser conciliados com questões econômicas envolvidas. Vale salientar que a 

qualidade da gestão de resíduos funciona como um indicador da qualidade da gestão de 

uma organização (CESAR, 2005), e assim, é um aspecto central na proposição final 

deste trabalho. 

 Indo além do gerenciamento, uma das medidas mais promissoras é a Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS). Trata-se de uma abordagem estratégica, 
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envolvendo as partes interessadas e etapas como a geração, a segregação e a destinação 

final (HAMADA, 2003). Em linhas gerais, a hierarquização das ações em um GIRS está 

em acordo com a discutida anteriormente, pautando-se principalmente na prevenção da 

geração (ABRELPE, 2013, EPA, 2002).  

 Por fim, diversas são as vantagens da adoção de um GIRS (UNEP, 2009, apud 

ABRELPE, 2013), dentre as quais destacam-se: 

 Potencial de redução de custos do gerenciamento; 

 Ferramenta adequada para lidar com a complexidade existente no tema; 

 Melhora da qualidade ambiental da região; 

 Economia de matéria-prima; 

 Maior engajamento das partes interessadas; 

 Redução de riscos à saúde; 

 Ganhos em oportunidades de negócios. 

 Assim, justifica-se a consideração do estabelecimento GIRS como forma de 

enfrentar o desafio atual em que se constitui o manejo de resíduos sólidos. 

4.3. Resíduos Sólidos Portuários  

 Os resíduos portuários são aqueles gerados em instalações portuárias e 

embarcações. No primeiro grupo, encontram-se materiais gerados pelos operadores 

portuários e pelas Administrações Portuárias, dentre outros usuários do espaço do Porto. 

Enquanto os resíduos de embarcação podem ser definidos como aqueles gerados a 

bordo, cuja responsabilidade de retirada é de empresas especializadas nesta função 

(GOULART, 2012). 

 No que se refere ao quadro institucional, pode-se dizer que não há hoje um órgão 

específico referente aos resíduos sólidos portuários, embora muitos interfiram sobre o 

tema, inclusive de maneira sobreposta (JACCOUD e MAGRINI, 2014). Esta 

pluralidade de órgãos é decorrente da expansão e reformulação ocorrida no setor ao 

longo da década de 1990 (JACCOUD e MAGRINI, 2014), e também tida como 

prejudicial ao desempenho do setor quanto a este tema (JACCOUD e MAGRINI, 

2014). 
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 Dos órgãos de destaque, inicialmente pode-se citar a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), atrelada ao Ministério da Saúde. A ANVISA atua no 

setor portuário, por exemplo, por meio da elaboração de normas ligadas aos resíduos 

sólidos (JACCOUD e MAGRINI, 2014). Em geral, possui uma unidade situada nos 

portos do país, de modo a viabilizar sua atuação na função de fiscalização. 

 Ainda que não tenha atuação direta sobre os portos do país, outro órgão 

destacável é a International Maritime Organization (IMO), ligado às Nações Unidas. A 

IMO nasceu em 1948, fruto da percepção de que a poluição marinha só poderia ser 

enfrentada através de uma investida internacional (MACIEL, 2005). Assim, a este órgão 

cabe a função de confeccionar leis sobre segurança e poluição marinha (TELES, 2005, 

apud MACIEL, 2005). 

 Por fim, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ligado ao Ministério do Meio 

Ambiente (CONAMA), também incide sobre a gestão dos resíduos sólidos portuária 

(JACCOUD e MAGRINI, 2014). O CONAMA tem como atribuição a discussão e 

determinação de diretrizes para orientar diversos aspectos ambientais no Brasil. 

 As leis que regem a gestão de resíduos portuários no Brasil também são 

diversas, sendo algumas genéricas sobre resíduos, e outras específicas para cada 

localidade e tipologia de resíduos (JACCOUD e MAGRINI, 2014). Cabe ressaltar que o 

quadro atual não foi suficiente para tornar efetiva a gestão de resíduos em portos no que 

se refere aos aspectos ambientais (MURTA et al., 2012).  

 Dois dos mais relevantes dispositivos legais para este tema não abordam 

especificamente o setor portuário, mas são marcos legais sobre os resíduos sólidos no 

país. São estas a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 

10.004/2004, já abordada, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 

12.350/2010 (JACCOUD e MAGRINI, 2014). Esta Lei é o principal objeto de estudo 

desta dissertação, e assim, será posteriormente abordada em detalhes. 

 Dentre as regulações que abordam os resíduos portuários, pode-se citar pela 

relevância a Resolução CONAMA nº 5/1993, relativa ao manejo de resíduos em 

aeroportos, ferrovias e portos. Dentre os destaques, esta Resolução estabelece a 

necessidade de elaboração do PGRS e fornece orientações diversas para a gestão de 

resíduos (CONAMA, 1993).  
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 Além desta, consta a Resolução ANVISA RDC nº 56/2008, que também trata 

das boas práticas e classificação de resíduos gerados em portos, aeroportos, dentre 

outros locais. Assim como no caso anterior, esta Resolução reforça a necessidade de 

elaborar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (ANVISA, 2008). 

 JACCOUD e MAGRINI (2014) e MACIEL (2005) discorrem ainda sobre outros 

dispositivos legais relativos ao tema. Dentre estes, destacam-se a RDC nº 72/2009, 

focada no controle sanitário em portos e embarcações e a Resolução da ANTAQ de nº 

2.190/2011, referente à retirada de resíduos de embarcação.  

 Ademais, cabe considerar também o Anexo V da Convenção MARPOL, que 

trata da prevenção de poluição oriunda dos resíduos sólidos de embarcação. Sobre tema 

similar a este, também é importante citar a Lei nº 9.966/00, que discorre sobre as formas 

de evitar e manejar a poluição gerada por substâncias perigosas em corpos hídricos 

(JACCOUD e MAGRINI, 2014). 

 A fim de aprimorar o quadro vigente, é necessário revisar as leis aplicáveis, de 

modo que estas estejam atualizadas e em concordância (JACCOUD e MAGRINI, 

2014). Deve-se ainda instituir regras específicas para o setor portuário, abordando temas 

como a coleta, o tratamento e a disposição final (MACIEL, 2005). Dada a conjuntura 

legal dos dias de hoje, é natural que neste processo os conceitos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos sejam tomados como norteadores neste processo de revisão 

 Acerca dos dados quantitativos, o Guia de Boas Práticas Portuárias revelou que 

no ano de 2012 foram gerados 58.491.485,59 Kg de resíduos, além de 3.784.534,89 m³, 

montante este referente a 22 portos do país (IVIG, 2014).  

 Não é possível efetuar a unificação destes dois valores, uma vez que não há 

taxas de conversão entre estas duas unidades para todos os tipos de resíduos. Assim, os 

dados supracitados não constituem duas leituras de uma mesma informação sob 

unidades distintas. A composição dos resíduos gerados em portos brasileiros encontra-

se na Figura 11. 
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Figura 11: Composição dos resíduos gerados em 22 portos brasileiros ao longo do ano de 2012. À 

esquerda, encontram-se os resíduos declarados em quilograma, e à direita, os resíduos declarados em 

metro cúbico. Gráfico de elaboração própria, com dados oriundos do IVIG (2014). 

 Conforme pode ser observado, vale ressaltar a elevada presença de resíduos 

perigosos, de difícil gestão quanto ao aspecto técnico e econômico. Além disso, também 

é marcante a presença de resíduos de construção civil. Via de regra, a ocorrência destes 

materiais reflete o ritmo de renovação e expansão das instalações portuárias. 

 Ademais, quanto à gestão de resíduos portuários, o melhor cenário observado 

encontra-se nos portos europeus. Nestes, a discussão acerca dos problemas relacionados 

aos resíduos ocorre desde a década de 1970, sendo o longo tempo de maturação um dos 

responsáveis pelo bom nível de desempenho ambiental que eles apresentam hoje (IVIG, 

2014). Já nos portos brasileiros, a discussão é mais incipiente, havendo entraves 

internos a serem superados visando uma gestão de resíduos aceitável (IVIG, 2014).  

 A situação vigente hoje no Brasil coloca o país em risco. Isto se dá pelo fato de 

que os resíduos portuários configuram especial ameaça à saúde e ao meio ambiente 

(CESAR, 2005). Neste sentido, efetuar boas práticas para com os resíduos gerados em 

portos é uma medida essencial para lidar com este risco potencial (DE VALOIS, 2009). 

 A seguir, serão apontados alguns destes problemas observados no país. O Guia 

de Boas Práticas Portuária (IVIG, 2014) serve como ponto de partida para este 
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levantamento, sendo assim o maior estudo já realizado sobre os resíduos do setor 

portuário brasileiro. A este, se somam outros trabalhos para a composição desta visão 

geral sobre o tema.  

 Inicialmente, vale citar a classificação de resíduos, essencial para procedimentos 

como a instituição do reuso e da reciclagem, conforme recomenda a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Em suma, dada a elevada variedade de 

composição dos resíduos portuários, efetuar uma categorização de maneira adequada é 

essencial para a gestão.  

 Isto se reflete, por exemplo, na elaboração de documentos como os inventários 

de resíduos. Hoje, observa-se uma ampla variação no conteúdo destes inventários, 

havendo inclusive casos de déficit de conteúdo (GOULART, 2012). Por exemplo, é 

comum um mesmo porto realizar declaração de resíduos em unidades distintas, tal como 

observado na Figura 11.  

 Cabe destacar que inventários de resíduos são essenciais, uma vez que só através 

deles é possível realizar escolhas adequadas acerca dos tratamentos de resíduos 

(MOHEE et al., 2012). Assim, há implicações em decorrência deste procedimento, hoje 

executado de maneira falha. 

 Além destes dois casos, também é necessário analisar a destinação final aplicada 

aos resíduos portuários. FILHO et al. (2000) apontam que 62% dos materiais seguem 

para Aterro Sanitários, 14% são incinerados, 21% vão para aterro não controlado e 3% 

são queimados a céu aberto. Destacam-se negativamente os 24% de materiais 

destinados sem controle algum por parte do setor portuário. Os 62% dos resíduos 

encaminhados para aterros também são preocupantes, visto que isto desrespeita a 

hierarquia para o trato dos resíduos estabelecida na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010). 

 Evidentemente, estes dados representam uma realidade de anos atrás, mas não há 

indicativos segundo a vivência de campo de que esta situação tenha mudado 

drasticamente após este período. BRILLAT e LIFFMANN (1991) destacam que para 

portos e terminais, os problemas relacionados à disposição final são muito mais 

preocupantes do que os problemas relacionados ao manejo de resíduos.  
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 Nos portos situados em grandes cidades este quadro tende a ser mais facilmente 

manejado, uma vez que em geral há aterros com capacidade para receber os resíduos, 

mais estruturas para tratamento destes e mais opções de transportadoras (BRILLAT e 

LIFFMANN, 1991). Assim, a situação é mais crítica para os portos localizados fora da 

região Sudeste, onde inclusive há um déficit significativo de opções para a destinação 

adequada de resíduos. 

 Outro tema de destaque neste âmbito é o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS). Sendo este o principal instrumento para a gestão de resíduos em portos 

(JACCOUD e MAGRINI, 2014), é importante considerar que sua elaboração é um 

processo complexo e contínuo, que deve conter informações como o andamento dos 

objetivos e a adequação das instalações (BALL, 1999). 

  No que se refere às empresas arrendatárias, cabe lembrar que estas têm por 

obrigação apresentar um PGRS (GOULART, 2012), sendo este material frequentemente 

cobrado para obtenção das licenças ambientais. Em todo caso, a elaboração do PGRS 

não pode advir apenas da necessidade de gerar um documento, e assim, deve visar 

sempre a implantação efetiva do planejado (BALL, 1999).  

 Uma vez elaborados com um padrão mínimo de qualidade, os PGRS passam 

pelo desafio de serem postos em prática. Um dos maiores obstáculos para isto se dá pelo 

fato de que muitos municípios onde os portos se inserem apresentam sérios déficits no 

trato dispensado aos resíduos (FILHO et al., 2000), assim como no caso citado na 

destinação. Isto reforça a ideia citada anteriormente de que o porto e o entorno se 

influenciam mutuamente, tanto para os aspectos positivos quanto para os negativos. 

 Dados os pontos levantados acima, também é importante destacar que a questão 

dos resíduos portuários deve se tornar mais proeminente no cenário nacional. Isto 

porque tem-se observado com frequência aumentos nas exportações brasileiras, sendo 

este um fator determinante para o aumento da geração de resíduos em portos (CESAR, 

2005). Isto é corroborado pela curva de movimentação de cargas Figura 8, claramente 

em crescimento, e que dificilmente sofrerá modificações drásticas no curto prazo. 

 Por outro lado, também é importante considerar outra tendência futura, que é a 

da modernização da frota que atraca nos portos brasileiros conforme suas estruturas são 

atualizadas. Em geral, portos mais modernos recebem navios maiores e mais modernos, 
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dotados de equipamentos que permitem o despejo de resíduos em alto mar atendendo à 

convenção MARPOL 73/78 (OLSON, 1995). Portanto, o processo de modernização dos 

portos brasileiros pode acabar por ajudar na gestão de resíduos, embora seja preciso 

reconhecer que progressos consideráveis são necessários por meio de outras iniciativas.  

 Dentre as medidas cabíveis, é bastante recomendável que as partes que atuam 

nos portos ajam de maneira integrada no que se refere a gestão de resíduos (MACIEL, 

2005, CESAR, 2005). Isto passa pela definição de responsabilidades (JACCOUD e 

MAGRINI, 2014), pela comunicação entre as partes (CESAR, 2005) e pelo 

envolvimento da população (MOHEE et al., 2012). 

 Para estes fins, espera-se que a metodologia proposta ao final deste estudo sirva 

como facilitadora de processo de integração. Como exemplo desta iniciativa, pode-se 

citar o caso em que diferentes arrendatários podem utilizar as mesmas estruturas para o 

gerenciamento de resíduos. (CESAR, 2005). Assim, esta medida permite ganhos de 

escala e melhorias no planejamento (CESAR, 2005).  

 Ademais, é importante considerar que, para um sistema de gestão de resíduos 

funcionar adequadamente, é preciso que ele seja sustentável quanto ao aspecto 

econômico (MOHEE et al., 2012), o que também pode ser facilitado pela gestão 

integrada (OLSON, 1995), conforme discutido acima. Assim, a Administração Portuária 

deve buscar meios de reduzir os prejuízos gerados por este sistema, e se possível, torná-

lo autofinanciável (MOHEE et al., 2012). 

 Neste sentido, a possibilidade de aproveitamento dos resíduos é um dos pilares a 

serem trabalhados, e passa por substanciais modificações na realidade do porto (IVIG, 

2014). São necessárias medidas como melhorias no controle dos resíduos gerados, na 

classificação e na coleta seletiva (IVIG, 2014), além de investimentos em rotinas de 

treinamento de pessoal, visando fomentar o conhecimento específico sobre o tema 

(MACIEL, 2005). 

 O Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros apontou um potencial de obtenção de R$ 

15.272.686,77 a partir do metal, plástico e papel limpo gerados nos 22 portos em 2012 

(IVIG, 2014). É possível que em uma análise mais detalhada quanto a geração destes 

portos este valor em cresça em até 40% (IVIG, 2014). 
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 Por fim, seria também pertinente a proposição de indicadores de desempenho, de 

modo a possibilitar a avaliação das ações efetuadas (JACCOUD e MAGRINI, 2014). 

Uma vez criados os parâmetros, é necessário estabelecer rotinas de fiscalização, sendo o 

resultado avaliado mediante metas estabelecidas para os envolvidos na gestão de 

resíduos (MACIEL, 2005).  

4.3.1. Resíduos de Embarcação 

 Os resíduos de embarcação constituem um perfil específico dos resíduos sólidos 

portuários, e assim, suscitam questões também particulares. Boa parte destes materiais 

podem ser considerados como resíduos domésticos (BALL, 1999), sendo estes os 

gerados pela tripulação. Nesta parcela, são frequentes materiais como papel, papelão e 

vidro, dentre outros (GOULART, 2012). 

 A outra parte provém da operação e manutenção dos navios, sendo estes 

resíduos em geral considerados como perigosos, devido a características como 

inflamabilidade ou toxicidade (BALL, 1999). Constam usualmente na composição 

destes resíduos peças metálicas, estopas com óleo, cinzas, pallets de madeira e lonas 

(ARAÚJO, 2000, apud QUINTANA e PHILOMENA, 2007). 

 Em média, um navio gera entre 1,4 a 2,4kg por pessoa por dia de resíduo 

orgânico, de 0,5 a 1,5 kg por pessoa por dia de lixo doméstico, e 1 tonelada de lixo 

associado à carga para cada 123 toneladas de carga transportada (OLSON, 1995). Os 

resíduos de embarcação têm composição variada, já tendo sido estimada em 62% de 

plástico, 33% de papel e 3% de cinzas de incinerador, além de outros (MOHEE et al., 

2012). Estes resultados são oriundos de um trabalho realizado nas Ilhas Maurício, no 

entanto, dada a integração global observada no setor portuário, é possível que se 

apliquem à realidade brasileira. 

 Uma preocupação recorrente no trato dos resíduos de embarcação é o fato de que 

o despejo sempre pode ocorrer em alto mar. Assim, a administração do navio pode 

simplesmente optar por se eximir a responsabilidade sobre seus resíduos, sendo este um 

complicador adicional. Como motivos para esta conduta, constam (BALL, 1999): 

 As estruturas disponíveis para receber resíduos se mostram difíceis de usar, mal 

localizadas, ou mesmo inexistentes; 
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 Baixa probabilidade de punição em caso de despejo ilegal; 

 Elevado tempo e dinheiro consumido para efetuar a gestão adequada dos 

resíduos; 

 É uma prática recorrente e bem estabelecida entre os trabalhadores embarcados. 

 Dado o potencial de impacto destes resíduos despejados desta forma, é preciso 

buscar medidas para que os navios não efetuem o despejo em alto mar (BUTT, 2007). 

Os portos devem prover estruturas que facilitem a redução, o reuso e a reciclagem 

(BUTT, 2007). Além disso, as autoridades locais devem atuar em conjunto com a 

Administração Portuária, visando o incentivo ao estabelecimento das melhores práticas 

ambientais (BUTT, 2007). 

 Além disso, o custo para utilizar as instalações de resíduos também pode ser um 

fator a reduzir o seu uso (BALL, 1999), sendo um aumento de custos um forte incentivo 

ao despejo ilegal em alto mar (BRILLAT e LIFFMANN, 1991). Assim, cabe à 

Administração Portuária pesar aspectos como custo de utilização e a qualidade da 

instalação (BALL, 1999). Em suma, em relação aos custos, a Administração Portuária 

pode lidar de três maneiras (OLSON, 1995): 

 Recuperação direta do custo: Ocorre quando o comandante do navio contrata um 

serviço em terra um serviço de retirada de resíduos. Esta opção tem a vantagem 

de onerar pouco a Administração Portuária, diminuir a quantidade de lixo 

gerado e não afetar a competição entre portos. Ademais, está de acordo com o 

princípio do poluidor-pagador, presente na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010). Dentre as desvantagens, está o fato de que este modelo 

pode incentivar o despejo ilegal de resíduos, além de não fomentar o emprego da 

melhor prática disponível para lidar com os resíduos; 

 Ausência de taxa especial: É o caso observado quando o trato dos resíduos já 

está incluído no pagamento efetuado pela utilização do porto. Como vantagens, 

há a redução das descargas ilegais de resíduos em alto mar, o estímulo ao 

emprego da melhor tecnologia disponível, a menor sobrecarga de tarefas da 

Administração Portuária, e o respeito ao princípio do poluidor-pagador (BALL, 

1999). Como desvantagens, este modelo não estimula a redução de resíduos nos 

navios, além de poder ocasionar a competição entre portos e até entre meios de 

transporte (BALL, 1999); 
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 Ausência de taxa: é o caso dos portos onde não há cobrança para retirada de 

resíduos. Como vantagem, está a redução do despejo ilegal e não ocorrência de 

competição entre portos ou entre meios de transporte. Como desvantagens, este 

método não incentiva a redução de resíduos gerados em portos, demanda forte 

envolvimento da Administração Portuária, não estimula o emprego da melhor 

tecnologia disponível e não considera o princípio do poluidor-pagador. Além 

disso, impede a recuperação dos custos envolvidos na construção destas 

instalações (JACCOUD e MAGRINI, 2014). 

 Em todo caso, é importante frisar que ainda que os custos para o manejo 

adequado dos resíduos de embarcação sejam elevados, estes são reduzidos frente ao 

montante de recursos financeiros demandados pelas ações remediadoras. Além disso, 

estas medidas frequentemente não conseguem anular a totalidade dos efeitos negativos 

(MACIEL, 2005). 

 Apesar da discussão efetuada acima, o que realmente afeta o uso das instalações 

sobre resíduos é elevar a educação sobre o tema. Isto inclui disseminar informações 

como quais estruturas estão disponíveis e quais os impactos ambientais que estes 

resíduos podem gerar em ambiente marinho (BALL, 1999). 

 Também é importante salientar que os resíduos de embarcação são tratados de 

maneira diferente de acordo com a realidade da sociedade que irá recebê-lo (OLSON, 

1995), com suas instalações para resíduos e com as práticas presentes na embarcação 

(OLSON, 1995, BUTT, 2007). Alguns portos, por exemplo, são exigentes e requerem 

que o resíduo seja entregue já segregado (OLSON, 1995). 

 Por exemplo, no setor portuário de países desenvolvidos, as estruturas para 

receber resíduos funcionam adequadamente, mas são caras, demandam pessoal 

capacitado e apresentam um regime de segurança bastante rigoroso (OLSON, 1995). No 

modelo europeu de gestão ambiental de portos, é permitida a cobrança, de modo a 

subsidiar a construção e manutenção das instalações (JACCOUD e MAGRINI, 2014), o 

que ajuda a explicar esta realidade. 

 Já no cenário brasileiro atual, há pouco estímulo para o surgimento de 

instalações portuárias para o recebimento de resíduos, em função de aspectos como o 

limitado envolvimento da Administração Portuária (JACCOUD e MAGRINI, 2014). 
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 Dado o exposto acerca dos resíduos de embarcação, se faz necessário destacar os 

papéis que devem ser desempenhados por cada agente no manejo dos resíduos de 

embarcação, viabilizando a gestão integrada destes resíduos (CESAR, 2005), tema 

previamente abordado. À tripulação dos navios cabe a redução de geração e a 

disposição adequada, enquanto que a Administração Portuária deve receber, segregar, 

classificar e repassar os resíduos adiante (CESAR, 2005).  

 Às autoridades municipais, cabe dar o tratamento aos resíduos de embarcação de 

maneira tão integrada aos resíduos ordinários quanto possível (CESAR, 2005). Já aos 

estaleiros cabe o desenvolvimento de navios com tecnologias e compartimentos 

apropriados para a gestão de resíduos (CESAR, 2005). Enfim, ao estado cabe legislar 

sobre o tema de modo a fomentar que a operação seja efetuada de forma simples, segura 

e eficiente (CESAR, 2005). Apenas através do desempenho adequado de todas as partes 

será possível atingir um patamar aceitável no gerenciamento de resíduos de embarcação. 

 Por fim, cabem recomendações visando aprimorar o quadro atual. Inicialmente, 

é relevante fomentar o envolvimento das empresas que efetuam a retirada dos resíduos e 

do órgão ambiental, de modo que a retirada seja a mais adequada possível quanto ao 

aspecto ambiental (BALL, 1999). Isto passa pela gestão integrada, sendo estas as 

iniciativas mais efetivas do que as meramente técnicas ou regulatórias, executadas de 

maneira isolada (MACIEL, 2005). Também é pertinente elevar a capacidade de ação 

das Administrações Portuária (JACCOUD e MAGRINI, 2014).  

 É válido ainda buscar medidas de reuso e recuperação de materiais (BRILLAT e 

LIFFMANN, 1991). A reciclagem, por exemplo, diminui a quantidade de resíduos que 

vão para aterro colabora ao tornar este processo de disposição mais simples e seguro 

(BRILLAT e LIFFMANN, 1991). Para estas e outras iniciativas de gestão, é adequado 

que os navios estejam aparelhados com equipamentos como compactadores, 

trituradores, incineradores e plantas para tratamento de esgoto (BUTT, 2007). 

 Por fim, vale considerar que evitar a geração é sempre um passo essencial para o 

aprimoramento do gerenciamento. Isto porque, medidas como esta tem efeito em 

cascata, evitando a sobrecarga de etapas subsequentes de gestão, como o transporte e a 

alocação final em aterros (MACIEL, 2005). Além disso, também é essencial reconhecer 

as oportunidades financeiras e ambientais que estão contidas nestes resíduos, e que hoje 
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são desperdiçadas pela disposição em aterros (MACIEL, 2005). Esta é uma abordagem 

com forte potencial para provocar as mudanças necessárias ao tema. 

4.4. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 A Lei Federal nº 12.305, sancionada no dia dois de agosto de 2010, instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), após quase vinte anos de 

discussões (INSTITUTO ETHOS, 2012, ABRELPE, 2013). Hoje, esta Lei já pode ser 

considerada um marco na história ambiental do país, sobretudo por fornecer bases 

sólidas para que a gestão de resíduos seja feita de forma adequada (ABRELPE, 2013).  

 Antes de sua promulgação, as leis relacionadas ao tema eram propostas por 

diferentes órgãos, com diferentes objetivos, e não se encontravam reunidas ou mesmo 

baseadas nos mesmos princípios (GODOY, 2013). Após a PNRS, o objetivo da 

legislação brasileira sobre o tema passou a ser a proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental, a promoção do desenvolvimento tecnológico e da gestão integrada 

e eficiente dos resíduos (ABRELPE, 2013). A estrutura geral da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos pode ser observada na figura disposta abaixo. 
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Figura 12: Estrutura da Lei nº 12.305/2010. Elaboração própria, com dados obtidos na PNRS (BRASIL, 

2010). 

 Já é possível ver parte do caráter inovador da PNRS no capítulo referente às 

definições. Neste, cabe destaque para o surgimento de termos como acordo setorial, 

controle social, destinação ambientalmente adequada, logística reversa, padrões 

adequados de produção e consumo, responsabilidade compartilhada, dentre outros 
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(BRASIL, 2010). Conforme discutido adiante, estes conceitos conferem relevância ao 

texto da PNRS. 

 Como norteador da referida Política, encontram-se os onze princípios, dispostos 

em seu Artigo 6º. Alguns destes encontram-se dispostos abaixo (BRASIL, 2010): 

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; [...] 

IV - o desenvolvimento sustentável; [...] 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 

reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 

de trabalho e renda e promotor de cidadania; [...] 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social. 

 O princípio do poluidor-pagador objetiva corrigir uma distorção bastante 

recorrente em questões ambientais. Esta consiste no fato de que, até então, cabia à 

sociedade arcar com os impactos causados pelos resíduos de diversas atividades 

econômicas. Com o advento da PNRS, pretende-se transferir este ônus para os 

responsáveis pela sua geração. 

 Neste sentido, observa-se o conceito de responsabilidade compartilhada, que 

pode ser entendida como uma divisão de tarefas a serem executadas por todas as partes 

atuantes sobre o ciclo de vida de um produto (BRASIL, 2010). Assim, pretende-se 

reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos gerados, além de minimizar impactos à saúde 

e ao meio ambiente (BRASIL, 2010). 

 Vale destacar também o reconhecimento do valor dos resíduos, aspecto este que 

baliza diversas iniciativas, como as ligadas ao reuso e à reciclagem. Adicionalmente, 

pode-se dizer que este reconhecimento muda a postura vigente em relação aos resíduos 

sólidos, que devem passar a ser enxergados como recursos. 

 E por fim, é importante mencionar o controle social, de modo que as partes 

interessadas possam atuar sobre a gestão de resíduos, conforme se interessem pelo tema. 

Assim, reduz-se a assimetria de informação, que é seriamente comprometedora para a 

participação das partes. 
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 Em seguida, no Artigo 7º, são apresentados os quinze objetivos a serem 

atingidos, balizados pelos princípios acima citados. Parte destes objetivos encontram-se 

a seguir (BRASIL, 2010): 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 

dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo de bens e serviços; [...] 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e 

destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica 

e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

[...] 

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; [...] 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos 

a recuperação e o aproveitamento energético.  

 Conforme esperado, é evidente a ligação entre princípios e objetivos, ainda que 

estes apresentem um enfoque mais prático. Por exemplo, o princípio da sustentabilidade 

e da ecoeficiência podem ser observados nos objetivos relacionados ao estímulo para 

produção e consumo sustentáveis.  

 Quanto aos objetivos, cabe destacar a capacitação técnica continuada (IX) e o 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental em empresas (XIV). Ambos são 

conceitos bastante arrojados, que reconhecem a importância da informação para o 

estabelecimento de um manejo apropriado. Por fim, destaca-se a presença da 

hierarquização para o trato dos rejeitos, disposto no parágrafo II. Sem dúvida este é um 

dos principais pontos de toda a PNRS, dada a importância de definir a prioridade das 

ações quanto ao manejo destes materiais. 

 Os meios para atingir todos estes objetivos são apresentados no Artigo 8º, 

relativo aos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Abaixo encontram-

se alguns destes destacados (BRASIL, 2010): 
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I - os planos de resíduos sólidos; 

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos 

sólidos; 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 

ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; [...] 

VII - a pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - a educação ambiental; 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 

 Dentre estes, cabe destacar a presença dos inventários e sistemas declaratórios, 

de forma que aborda um dos problemas previamente citados. Mais uma vez, constata-se 

um reconhecimento do valor que a informação tem para as boas práticas de resíduos. 

Também é digno de nota a educação ambiental, sobretudo sendo esta considerada como 

instrumento para o tema resíduos sólidos.   

 Vale citar ainda os incentivos fiscais, que se caracterizam como um dos vários 

instrumentos que devem ser aplicados pelo poder público. Já os instrumentos como os 

acordos setoriais se constituem como iniciativas onde a integração entre as iniciativas 

pública e privada se fazem necessárias, indo ao encontro de objetivos da Política, como 

o relacionado a ação conjunta entre o poder público e o setor empresarial.  

 Conforme o apresentado, é possível constatar que os três artigos citados 

apresentam grande poder de síntese acerca do conteúdo apresentado ao longo de toda a 

Política.  

 Dando sequência à análise, no Artigo 9º da PNRS, o primeiro da Diretrizes 

Aplicáveis aos Resíduos Sólidos (Título III), consta a ordem de priorização das 

iniciativas de gestão de resíduos, ficando assim evidente sua relevância. Como 

prioritária, aparece a não geração, seguida da redução, reciclagem, tratamento de 

resíduos e disposição final, sendo esta aplicável aos resíduos quando não houver 

alternativa (BRASIL, 2010). Este Artigo trata ainda da possibilidade de 

reaproveitamento energético, desde que haja viabilidade técnica, econômica e 

ambiental. 
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  A hierarquização de iniciativas ligadas à gestão de resíduos também pode ser 

observada em leis de outros países. Um exemplo ocorre no Japão, por meio da Lei 

Fundamental do Ciclo dos Materiais, que institui uma ordem de ação bastante similar a 

da PNRS (ABRELPE, 2013). 

 Na União Europeia, ocorrem diretivas para os planos de resíduos dos países-

membros, nas quais se trata do incentivo à redução de geração, reciclagem, 

desenvolvimento de novas tecnologias, à geração de energia e à compensação de 

impactos, todos estes postulados observados na Lei brasileira (INSTITUTO ETHOS, 

2012). 

 Retomando a análise do texto da PNRS, no Artigo 13º ocorre a apresentação 

também de duas classificações de resíduos. Apesar de alguns anos desde a promulgação 

da Lei aqui discutida, a aplicação desta classificação não tem sido recorrente. De modo 

geral, a norma NBR 10.004/2004 parece ser a metodologia de classificação mais 

difundida no país. 

 Ademais, a PNRS também dá forte ênfase aos planos de resíduos (ABRELPE, 

2013), que devem ser elaborados em âmbito federal, estadual, microrregional, 

intermunicipal, municipal e empresarial (BRASIL, 2010). Esta importância atribuída 

aos planos se deve ao fato de que estes constituem uma ferramenta de fomento e 

integração entre boas práticas relacionadas a temas como não geração e a reciclagem, 

dentre outros (ABRELPE, 2013). Vale destacar que a necessidade de elaboração de 

planos de resíduos também é demandada na Diretiva de Resíduos da União Europeia 

(ABRELPE, 2013). 

 No Capítulo II, a Política Nacional apresenta os conteúdos obrigatórios para 

cada um destes planos, além de demandar que estes sejam elaborados de acordo com a 

participação pública (BRASIL, 2010). Dentre as exigências, estão as metas de redução 

de aspectos negativos da atual gestão de resíduos, a elaboração de diagnósticos e 

cenários, além do estabelecimento de programas e diretrizes de planejamento (BRASIL, 

2010). 

 Cabe lembrar que estar dotado de um plano de resíduos é um requisito para que 

estados e municípios tenham acesso aos recursos da União destinados para esta pasta 

(BRASIL, 2010). Este montante alcançou o valor de R$ 1,5 bilhões do governo federal 
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(ABRELPE, 2013), sendo a distribuição deste recurso um auxílio substancial para a 

maioria dos governos e prefeituras do país. 

 Por fim, a Lei também apresenta o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), que se trata de um instrumento voltado para a gestão de resíduos em empresas, 

com um conteúdo brevemente distinto dos demais (BRASIL, 2010). Este documento 

deve ser elaborado em empresas que geram resíduos de saneamento básico, perigosos, 

industriais, de serviço de saúde ou de mineração, dentre outros (BRASIL, 2010). Às 

microempresas, é permitida a elaboração de um plano simplificado, desde que não 

ocorra a geração de resíduos perigosos (BRASIL, 2010). 

 Outra inovação observada na PNRS é a atribuição de responsabilidades para 

todas as partes envolvidas, sendo estas o poder público, as empresas e a coletividade 

(BRASIL, 2010). Esta mentalidade está de acordo com a já abordada responsabilidade 

compartilhada, que tem objetivos como a conciliação de interesses ambientais e das 

empresas, o fomento à redução e ao aproveitamento de resíduos (BRASIL, 2010). 

 A tentativa de responsabilizar as partes pelos resíduos gerados ao longo do ciclo 

de vida de um produto também pode ser observada na lei relativa ao tema no Japão, na 

Austrália e na Alemanha (ABRELPE, 2013). Nesta, destaca-se a Packaging Ordinance, 

que visa responsabilizar as indústrias pelos resíduos gerados por suas embalagens 

(INSTITUTO ETHOS, 2012). Assim, pode-se dizer que este conceito, que em geral está 

ligado ao conceito do poluidor-pagador, é hoje uma tendência mundial.  

 Neste sentido, cabe aos envolvidos na cadeia de produção responsabilidades 

como desenvolver itens que gerem menos resíduos, divulgar informações sobre como 

lidar com os resíduos ocasionados pelo consumo e recolher os materiais gerados pelo 

produto após o uso, dentre outras (BRASIL, 2010). 

 O recolhimento de resíduos gerados passa pela logística reversa. Esta, por si só, 

pode ser considerada como um marco para a política relacionada aos resíduos sólidos no 

Brasil (ABRELPE, 2013). A logística consiste em um conjunto de iniciativas para 

induzir os diversos setores empresariais a lidarem com os resíduos por eles gerados 

(INSTITUTO ETHOS, 2012). Estes resíduos devem ser empregados ao longo de seus 

ciclos produtivos ou devem receber uma destinação final adequada (INSTITUTO 
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ETHOS, 2012), o que vai demandar a elaboração de complexas rotinas específicas 

(JABBOUR et al., 2013). 

 A necessidade de elaboração destes sistemas se aplica para empresas que 

produzem, importam ou comercializam agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus e óleos 

lubrificantes, dentre outros (BRASIL, 2010). Para que a logística reversa funcione, 

todas as partes envolvidas no ciclo de vida de um produto têm responsabilidades 

específicas, sendo estas definidas na Lei. 

 As regras de funcionamento para cada tipo de resíduo serão estabelecidas em 

acordos setoriais, mas, de modo geral, cabem medidas como a criação de pontos de 

recebimento dos produtos, a compra de embalagens ou produtos usados e o 

estabelecimento de parcerias com associações de catadores (BRASIL, 2010).  

 Um levantamento realizado pelo INSTITUTO ETHO (2012) apontou as 

principais dificuldades observadas no estabelecimento dos acordos setoriais. Dentre 

estas, estão as divergências de objetivos entre as empresas participam das negociações, 

a definição de quais atores devem ser incluídos e os custos envolvidos no 

estabelecimento da logística reversa. 60% das empresas acreditam que o governo deve 

ajudar com os custos envolvidos na logística, o que pode ser efetuado através de 

incentivos fiscais (INSTITUTO ETHOS, 2012), sendo este um mecanismo pertinente 

de ser aplicado pelo governo (GODOY, 2013). 

 No que se refere aos resíduos perigosos, a PNRS institui que as empresas que 

geram este tipo de subproduto devem comprovar capacidade técnica e econômica para 

lidar com estes resíduos (BRASIL, 2010). Também é exigido que tomem iniciativas 

visando a redução da geração dos resíduos perigosos e que promovam o constante 

aperfeiçoamento de seus procedimentos de gerenciamento de resíduos (BRASIL, 2010). 

 Outra inovação da PNRS se refere a adoção de instrumentos econômicos por 

parte do poder público, que podem se manifestar como incentivos fiscais, creditícios ou 

financeiros (BRASIL, 2010). Estes devem ser empregados para fins diversos ligados à 

gestão de resíduos, como incentivar a redução da geração de resíduos e a melhoria de 

condições das cooperativas (BRASIL, 2010). 
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 Em um de seus capítulos finais, a PNRS apresenta as proibições. Observa-se a 

vedação à importação de resíduos, ao despejo de resíduos e rejeitos em corpos hídricos, 

in natura a céu aberto, sendo também proibida a queima (BRASIL, 2010). Nas áreas de 

disposição final, são proibidas atividades como criação de animais, catação, 

estabelecimento de moradias e busca por alimentos (BRASIL, 2010). 

Dado o exposto, são marcantes algumas características da Lei aqui discutida. 

Primeiro, é notório que o texto encontra-se bastante atualizado no que se refere às boas 

práticas de gerenciamento de resíduos sólidos. Em diversas vezes em que foram 

discutidas melhorias recomendadas ao longo deste capítulo, foram citados preceitos 

hoje contemplados pela Política, como o gerenciamento integrado. 

Ademais, também é marcante o fato de que a PNRS é essencialmente genérica, 

sobretudo por apresentar uma abrangência ampla. Esta é uma característica normal em 

Políticas, e possivelmente seria mesmo pouco produtivo abordar detalhadamente todos 

os aspectos de um campo amplo como a gestão de resíduos nesta Lei. Assim, cabe o 

detalhamento por meio de leis complementares, decretos e afins (GODOY, 2013), e 

além disso, são relevantes outros esforços que ajudem a traduzir a PNRS em medidas 

práticas. Espera-se que o produto final deste estudo contribua neste sentido. 

 Outro aspecto marcante desta Política é o fato de que ela se trata de uma Lei que 

visa desassociar o crescimento econômico da degradação ambiental (JABBOUR et al., 

2013). Este tipo de Lei tem sido frequente em países do bloco BRIC (Brasil, Rússia, 

Índia e China) (JABBOUR et al., 2013).  

Dentre os obstáculos para a colocação da PNRS em prática, pode-se citar a 

diversidade das regiões brasileiras (GODOY, 2013), sobretudo pelo fato de o Brasil ser 

um país heterogêneo e de grande porte. Além disso, são também variados os distintos 

níveis de adequação de cada região para aplicar as práticas recomendadas pela PNRS.  

Além disso, aumenta a complexidade o fato de que boa parte dos municípios 

brasileiros são muito pobres, apresentando outros problemas mais emergenciais como a 

ausência de saneamento e o analfabetismo (GODOY, 2013). Mesmo nas regiões mais 

desenvolvidas do país, a consciência ambiental ainda não se encontra plenamente 

amadurecida (GODOY, 2013) de modo lidar com as inovações propostas pela Lei. 
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Assim, é preciso reconhecer os desafios que as gestões pública e privada 

enfrentarão para tornar reais as novas oportunidades (JABBOUR et al., 2013). Cabe 

destacar alguns destes desafios (JABBOUR et al., 2013): 

 Reduzida integração com outros temas, como as emissões de gases e efluentes; 

 As metas a serem atingidas são vagas; 

 Estratégias e operações de longo prazo sequer foram determinadas; 

 Ausência de profissionais especializados para a gestão de resíduos sólidos e para 

implantação da logística reversa. 

Assim, a fim de que a PNRS seja posta em prática, algumas medidas são 

necessárias, como o detalhamento sobre pontos específicos abordados na Lei (GODOY, 

2013). Dentre estes, pode-se citar os planos de resíduos, a responsabilidade 

compartilhada e a inclusão dos catadores na política reversa como as três áreas 

principais de atuação para a implantação da PNRS (ABRELPE, 2013). Além disso, 

também será fundamental que se invista em recursos humanos capacitados para lidar 

com o tema e na preparação de instituições, de modo que estas estejam aptas a lidar com 

a os novos preceitos da gestão de resíduos (GODOY, 2013).  

Por outro lado, há muitas possibilidades em decorrência da colocação em prática 

da PNRS. É presumível que surjam novas demandas e oportunidades, tanto econômicas 

quanto sociais (JABBOUR et al., 2013). Dentre estas, pode-se citar algumas como o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias limpas, as reformulações 

nas empresas para atender a compras públicas mais criteriosas quanto aos aspectos 

ambientais e o aprimoramento de currículos de carreiras envolvidas com o manejo de 

resíduos sólidos (JABBOUR et al., 2013). 

Mediante a concretização de apenas parte destas expectativas, já haverá 

argumentos suficientes para reafirmar o estado da PNRS como um dos marcos para a 

gestão ambiental brasileira. Além disso, estas possibilidades colaboram para a mudança 

do paradigma de que os resíduos são apenas entraves a serem superados pelas partes, 

um dos grandes obstáculos discutidos ao longo deste capítulo. 
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5. METODOLOGIA 

 Ao longo deste capítulo será apresentado o processo de elaboração que culminou 

no conjunto de indicadores para avaliar o desempenho portuário quanto ao 

gerenciamento de resíduos sólidos e quanto à adequação à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Os procedimentos foram extensos, embasados e relacionados entre si. 

Em função disto, foi elaborada a Figura 13, que contém um guia para apresentar os 

passos empreendidos, de modo a facilitar o acompanhamento da progressão da 

metodologia. 

 

Figura 13: Conteúdos abordados ao longo da metodologia aplicada para o desenvolvimento de 

indicadores 

 O desenvolvimento de indicadores propostos neste estudo foi concebido com o 

objetivo de auxiliar o gerenciamento de resíduos sólidos em portos brasileiros, através 

do fornecimento de uma ferramenta simples de monitoramento e avaliação. Isto é 

relevante, visto que através do emprego de indicadores, é possível diagnosticar e buscar 

as melhorias necessárias (MEADOWS, 1998, apud VAN BELLEN, 2002), conforme já 

discutido.  

 A delimitação é um passo importante para produção de conhecimento 

(PEREIRA, 1999), e assim, o objeto de estudo escolhido foi o atendimento dos 

conceitos tratados na PNRS, dentre outros aspectos práticos relacionados ao 
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gerenciamento de resíduos. Ao adicionar este segundo tema, objetivou-se atingir uma 

abordagem completa acerca do gerenciamento de resíduos em portos, incluindo 

eventuais aspectos práticos que poderiam escapar a uma abordagem estritamente focada 

na referida Política.  

 A delimitação espacial poderia ser definida como áreas dos portos submetidas à 

Administração Portuária, todavia, esta seria uma proposição falha, visto que parte dos 

procedimentos de gerenciamento ocorrem fora dos limites do porto. O objeto de análise 

neste caso é, de fato, um conjunto de procedimentos operacionais.  

 A escolha pela ênfase na parte dos portos gerida pelo poder público se dá pelo 

fato de que esta é a parcela que demanda mais melhorias, e também pelo princípio de 

aplicar o recurso público (bolsa de estudos) no setor público. Além disso, em muitos 

casos, a Administração Portuária tem poder sobre diversas empresas que atuam nos 

portos, e assim, melhorar os procedimentos desta tem um potencial de ocasionar 

melhorias em outros atores do setor. Vale ainda ressaltar que, mediante algumas 

modificações, é possível aplicar esta metodologia em outras empresas, como as 

arrendatárias. 

 Quanto ao aspecto temporal, os indicadores aqui desenvolvidos visam retratar os 

procedimentos para o gerenciamento de resíduos em um determinado momento, 

representando assim um recorte temporal estreito. Recomenda-se desde já a aplicação 

contínua deste método, visando a obtenção de respostas mais úteis para compreender e 

aprimorar o gerenciamento. 

 É importante ainda citar que o conjunto de indicadores visou abordar os aspectos 

qualitativos da gestão de resíduos. Foram excluídos aspectos quantitativos, embora estes 

também sejam importantes. Deste modo, ficam evidenciadas as limitações da 

ferramenta, sendo este um fator relevante para o desenvolvimento de indicadores 

(PERIS-MORA et al., 2005). 

 Esta escolha pelos aspectos qualitativos se deu pelo fato de que a maioria dos 

portos brasileiros tem ainda problemas de gerenciamento que impedem a geração de um 

volume relevante de informações quantitativas. SILVA (2014) relata esta mesma 

percepção, apesar de sugerir alguns indicadores quantitativos bastante simples. 
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 Nos casos em que não há dados disponíveis, a análise qualitativa desponta como 

a principal abordagem para conhecer determinada realidade (PEREIRA, 1999). Assim, 

é possível formular ideias dentro do tema e propor questionamentos futuros. SILVA 

(2014) sugere ainda que a abordagem simplificada é relevante para difundir o uso de 

indicadores no setor. 

 Esta visão acerca da possibilidade atual de geração de dados quantitativos foi 

consolidada por meio das vivências práticas relacionadas ao gerenciamento de resíduos 

sólidos em ambiente portuário, conforme abordado na caixa de texto disposta na Figura 

14. Dado este cenário, é mais pertinente abordar se existem iniciativas em determinado 

campo do que, por exemplo, quantas toneladas de resíduos perigosos são enviadas para 

aterros. 



 

96 
 

 

Figura 14: Síntese do relato de campo. Fotos obtidas pelo autor em visitas de campo pelo Programa. À 

esquerda, central de resíduos do Porto do Recife (Set/2013). À direita, visita ao Porto do Rio de Janeiro 

(Mai/2013). Ambos os casos consistem em exemplos de estruturas adequadas para o gerenciamento de 

resíduos. Fonte: Fotos pessoais do autor. 

 É válido também ressaltar que o conjunto de indicadores propostos é o adequado 

para o presente estado de gerenciamento, onde há desafios básicos a serem superados e 

uma geração de informação muito limitada em quantidade e qualidade. Pretende-se que 

esta ferramenta auxilie na superação dos desafios atuais, como a compreensão e 

aplicação da PNRS nos portos do país.  
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 Uma vez sanadas estas questões, outras mais complexas poderão ser abordadas, 

como se a quantidade de resíduos perigosos gerados em um porto está em um patamar 

adequado. Neste momento, será necessário complementar esta ferramenta ou assimilá-la 

em outro sistema de avaliação. Destaca-se estas considerações em função do fato de que 

a operacionalidade, assim como a adaptabilidade, são características desejáveis em um 

indicador (PERIS-MORA et al., 2005). 

 Ponderou-se também que é necessário que o conjunto de indicadores seja sucinto 

(CIFRIAN et al., 2009, VAN BELLEN, 2002), de modo a simplificar realidades 

complexas (PERIS-MORA et al., 2005) e facilitar eventuais análises (VAN BELLEN, 

2002). Pode-se dizer que quanto mais objetivo, maior a probabilidade de serem 

empregados na prática. Isto se torna especialmente relevante no cenário portuário 

brasileiro, uma vez que os órgãos gestores do setor já lidam com elevada quantidade de 

demandas em sua rotina. 

 Esta escolha de uma ferramenta de avaliação simples e focada em aspectos de 

gestão também foi feita pela ESPO, quando na elaboração do Self Diagnosis Method 

(SDM) (DARBRA et al., 2004). A caracterização da gestão também se encontra 

presente no Índice de Desempenho Ambiental, da ANTAQ (ANTAQ, 2012c), sendo 

este um exemplo focado no setor portuário brasileiro. Como este caso também é 

majoritariamente focado em aspectos qualitativos, e os resíduos sólidos são um dos 

temas abordados, o IDA será brevemente discutido ao longo deste capítulo. 

 De modo a subsidiar este estudo, foram feitas pesquisas bastante amplas acerca 

do experiências sobre indicadores para o gerenciamento de resíduos portuários. Além da 

busca regular para obtenção de fontes para este estudo, em agosto de 2014 foi feita uma 

nova pesquisa nos portais Google Scholar e Science Direct utilizando os termos "waste 

management", "port", e "indicators". Dentre os resultados obtidos, foram analisados os 

cem colocados como os mais proeminentes por cada buscador.  

 Dada a pesquisa, apenas um caso pode ser citado como voltado para o tema 

indicadores para resíduos sólidos portuários. Se trata do já relatado estudo de CESAR 

(2005), que consiste na interpretação dos requisitos da Norma ISO 14.001 no que se 

refere ao gerenciamento de resíduos sólidos em âmbito portuário. É preciso fazer a 

ressalva de que o referido trabalho aborda mais temas de gestão ambiental do que de 

gerenciamento de resíduos sólidos em específico. Além disso, o objetivo do estudo não 
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é a proposição de indicadores, embora a metodologia considere aspectos como a 

pontuação sobre alguns tópicos gerais, o que remete imediatamente ao tema 

indicadores. 

 Retomando o delineamento do presente estudo, considerou-se também que seria 

pertinente que as perguntas tivessem respostas fechadas, e que permitissem rápida 

aplicação por parte da Administração Portuária. As respostas a estas perguntas 

representam as entradas de informações acerca do objeto, conforme definições 

apontadas por PEREIRA (1999). 

 A escolha por este tipo de questionário, baseado em um conjunto de respostas 

tão fechado quanto possível, se deu de modo a evitar variações no uso do instrumento 

de medida, bem como visando reduzir as interferências do respondente (observador). 

Este é um aspecto desejado em estudos qualitativos (PEREIRA, 1999). Vale lembrar 

que este tipo de questionário também é observado no caso do IDA (CEFTRU e 

ANTAQ, 2011a), o que pode facilitar sua aceitação e assimilação por parte do setor 

portuário. 

 Assim, resumem-se os princípios que nortearam esta etapa de desenvolvimento. 

Objetivou-se construir uma ferramenta sucinta, útil e completa, dentro do recorte que se 

propõe a avaliar. Justificar a escolha do conjunto de indicadores com base nos objetivos 

previamente estipulados é uma postura recomendada no desenvolvimento desta 

ferramenta (CEFTRU e ANTAQ, 2011a). 

 Por fim, partindo dos pressupostos aqui discutidos, foram desenvolvidas 29 

perguntas, em uma estratégia que pode ser definida como do tipo top down, segundo 

classificação de JESINGHAUS (1999, apud VAN BELLEN, 2002). Estas subsidiam a 

análise do gerenciamento de resíduos por meio de 6 indicadores para o setor portuário, 

conforme será discutido adiante. 

5.1. Atribuição de valores às perguntas e respostas 

 As 29 perguntas constituem-se como a entrada de informações qualitativas 

acerca do objeto de estudo. Para o tratamento destes conteúdos, é recomendável o 

estabelecimento de uma medida única e contínua, agrupando todas as demais medidas 

(PEREIRA, 1999). Deste modo, a entrada estritamente qualitativa será convertida em 
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uma nota final com caráter qualitativo contínuo, podendo assim assumir valores não 

inteiros, conforme aponta definição de PEREIRA (1999). 

Neste sentido, o primeiro passo é assumir que estas perguntas abordam aspectos 

com diferentes importâncias para o gerenciamento de resíduos portuários, e assim, se 

fez necessário atribuir pesos que representassem estas variações. Visando a 

imparcialidade e a consideração de um amplo corpo de conhecimento, foi utilizada a 

consulta a especialistas para a atribuição dos pesos das perguntas. A consulta a um 

grupo consiste em uma forma de atenuar a subjetividade, problema recorrente na 

elaboração de indicadores, sobretudo no que se refere a atribuição de pesos (VAN 

BELLEN, 2002).  

 A saber, este procedimento foi também realizado no desenvolvimento do 

PPRISM (ESPO, 2012) e do Índice de Desempenho Ambiental (ANTAQ, 2012c). Neste 

caso, foram realizadas reuniões entre a equipe da ANTAQ e do Centro Interdisciplinar 

de Estudos em Transportes (CEFTRU/UNB), que estabeleceram peso para as perguntas 

por meio de uma análise multicritério (ANTAQ, 2012c). 

 No caso do presente estudo, a consulta foi realizada por meio de um questionário 

enviado para cerca de cinquenta profissionais que trabalham com resíduos sólidos, com 

o setor portuário, ou com ambos os temas. Dentre os respondentes, constam 

profissionais ligados a centros de pesquisa, a empresas privadas do setor ambiental, as 

Administrações Portuárias e aos órgãos públicos relacionados aos temas envolvidos. 

Parte dos respondentes também integra a equipe de trabalho do Programa de 

Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos 

Marítimos Brasileiros. 

 O envio foi feito através do Google Form, ferramenta que permite a criação de 

questionários online (GOOGLE, 2014). Foram recebidas respostas entre os dias 30 de 

abril de 2014 e 21 de maio de 2014, atingindo um total de 31 colaborações. O resumo 

do perfil do respondente encontra-se disponível na Figura 15 e na Figura 16.  
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Figura 15: Nível de escolaridade dos 31 respondentes.  

 De acordo com a Figura 15, é possível constatar a elevada escolaridade dos 

entrevistados, de modo que apenas 3% dos respondentes ainda não possuíam nível 

superior. Vale ressaltar que foram considerados apenas os níveis de escolaridade já 

concluídos. Em diversos casos, o respondente já estava cursando ou mesmo concluindo 

o nível de escolaridade seguinte ao citado. 

 

Figura 16: Experiência dos respondentes com os temas abordados. À esquerda, a experiência com 

resíduos sólidos. À direita, a experiência com o setor portuário. 

 É notório também que a maior parte dos entrevistados possui um conhecimento 

razoável acerca dos temas envolvidos na pesquisa. Isto fica evidente pelo fato de que 

74% dos respondentes possui mais de um ano de experiência com o tema resíduos 
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sólidos, ao passo que 71% possui mais de um ano de experiência de trabalho com o 

setor portuário.  

 Apenas dois colaboradores responderam que não possuíam experiência com 

ambos os temas, e assim, suas contribuições foram excluídas do levantamento final. Dos 

29 colaboradores restantes, apenas um relatou não ter experiência alguma com resíduos 

e dois relataram não ter experiência com o setor portuário. Isto evidencia outro aspecto 

positivo, que é o fato de que a maioria dos respondentes possui ao menos alguma 

vivência em ambos os temas, de modo que a seleção prévia de possíveis contribuidores 

se valeu de critérios pertinentes.  

 Aos colaboradores, foi concedida a opção de atribuir quatro valores às 

perguntas, sendo estes dispostos a seguir.  

0. Esta pergunta é pouco importante para descrever a adequação dos portos à PNRS, 

e pode ser excluída. 

1. Esta pergunta é pouco relevante, mas deve ser mantida; 

2. Esta pergunta é relevante; 

3. Esta pergunta é bastante relevante. 

 Conforme pode ser observado, tratam-se de respostas pouco numerosas, em um 

gradiente simples, e com percepção de situações extremas. Estes atributos também estão 

presentes no modelo de questionário de LIKERT (1932, apud PEREIRA, 1999), 

abordado a seguir.  

 Os respondentes foram instruídos acerca do objetivo e do funcionamento do 

questionário. Foi citado que, dada a necessidade de uma ferramenta sucinta, as 

perguntas poderiam ser excluídas, em decorrência de um elevado número de 

classificações "0". O resultado da contribuição dos colaboradores sobre a importância 

das perguntas encontra-se disponível na seção seguinte, após a apresentação das 29 

questões. 

 Terminada a fase da classificação das perguntas, foi também necessário 

classificar as possíveis respostas. Deste modo, ao escolher uma resposta menos 
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adequada, o porto obteria no final um resultado global menor, sinalizando assim uma 

necessidade de mudança. 

 Nesta classificação, foram tomadas como base as recomendações da PNRS, 

embora estas fossem pouco práticas e objetivas em alguns casos. Além disso, 

considerou-se também as boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos e as 

experiências de campo ocorridas ao longo do desenvolvimento deste estudo. Assim, foi 

definida quais seriam as respostas possíveis para cada pergunta e qual o valor cada uma 

deveria ter, de acordo com procedimento detalhado adiante. 

 Por fim, este processo contou ainda com as detalhadas contribuições de dois 

gerentes do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros (IVIG e SEP/PR) que possuem 

sólidas experiências prévias com resíduos. A inserção destes colaboradores se deu na 

listagem de situações práticas que poderiam ocorrer nos portos como resposta para as 

perguntas do questionário e na correção do texto de questões e respostas, de modo a 

evitar a interpretações equivocadas pelos respondentes. 

 A definição de valores numéricos para as respostas consiste na atribuição de 

uma escala (PEREIRA, 1999). Este é, por essência, um exercício subjetivo e que 

demanda conhecimento sobre o tema (PEREIRA, 1999). Considera-se que as 

experiências de campo, o acesso ao conhecimento acadêmico disponível, bem como o 

acesso aos profissionais ligados ao ramo sejam bases sólidas o para o desenvolvimento 

deste estudo. 

 No presente estudo, optou-se por classificar as diferentes respostas que podem 

ser dadas nas 29 perguntas como em uma escala intervalar. Ou seja, cada resposta foi 

considerada como uma categoria, e para cada categoria foi atribuído um valor numérico. 

Este valor, definido como representação numérica (PEREIRA, 1999), representa a 

distância entre as categorias, que deve ser regular (PEREIRA, 1999). 

 Poder-se-ia estabelecer diversas outras estratégias, mediante o uso de outros 

modelos de escala. Seria mais confortável inclusive adotar uma análise puramente 

qualitativa e descritiva ou apenas classificar respostas em adequadas e não adequadas, 

dando um passo além da análise qualitativa pura e simples. No entanto, PEREIRA 

(1999) aponta que assumir que as categorias podem se resumir a adequada e inadequada 
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é uma premissa mais forte do que assumir a regularidade entre as diferenças de 

categorias, o que configura a escala intervalar. 

 Enfim, para atribuir a representação numérica, utilizou-se um modelo inspirado 

no proposto por LIKERT (1932), que popularizou as abordagens qualitativas com a 

disposição de cinco opções de respostas, de péssimo a ótimo, passando por regular 

(LIKERT, 1932 apud PEREIRA, 1999). A escala de Likert tem a vantagem de que o 

respondente reconhece as respostas opostas, a existência de resposta intermediária e a 

ocorrência de um gradiente (PEREIRA, 1999). Ademais, sendo limitado em cinco o 

número de respostas, há uma definição semântica precisa para todas as opções 

(PEREIRA, 1999). 

 Este modelo de construção balizado em função de um dos extremos faz com que 

a escala desenvolvida seja mais informativa e mais moldável para aplicações futuras 

(PEREIRA, 1999). Além disso, uma escala de Likert criada desta maneira terá como sua 

pior resposta a de valor zero, considerada como o zero absoluto (PEREIRA, 1999). 

 Para o presente estudo, optou-se por realizar adaptações ao modelo de Likert. 

Inicialmente, ao invés da aplicação de termos como "péssimo", "regular" e "ótimo", 

foram utilizados termos como "adequado" e "completamente adequado". 

 Ademais, no lugar de apresentar diretamente estes termos como opções de 

resposta, foram colocadas todas as situações práticas observáveis no gerenciamento 

como respostas das perguntas. Assim, ao invés de perguntar se a coleta seletiva é feita 

de modo pouco adequado, adequado ou completamente adequado, foram dadas opções 

factíveis segundo o gerenciamento de resíduos portuários que representam estas opções 

de adequação.  

 Isto se fez necessário devido à enorme quantidade de conceitos envolvidos no 

gerenciamento de resíduos e na PNRS, que precisariam ser considerados de maneira 

uniforme por todos os gestores ao conceder a resposta. Assim, por esta substituição do 

conteúdo das respostas, espera-se que o uso do questionário seja facilitado e a 

informação coletada seja mais fiel à realidade. Espera-se que as propriedades originais 

do modelo de Likert tenham sido mantidas, como reconhecimento de respostas opostas, 

de um gradiente e da resposta intermediária.  
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 Dando continuidade, as respostas possíveis e suas pontuações encontram-se 

dispostas na Tabela 4. Nesta, observa-se que a melhor resposta possível de uma 

determinada pergunta foi classificada como "completamente adequada", e assim, 

recebeu o valor 1,00. Baseado nos apontamentos de PEREIRA (1999), em função desta 

resposta ideal, foram estabelecidas as outras classificações de respostas possíveis, que 

receberam pontuações progressivamente menores conforme se afastavam do melhor 

cenário possível.  

Tabela 4: Pontuação atribuída às respostas possíveis em cada pergunta. Em negrito, a situação que serviu 

de balizamento para a pontuação de todas as categorias de resposta. 

Pontuação Classificação da resposta 

1 Situação completamente adequada 

0,75 Situação superior à adequada 

0,5 Situação adequada 

0,25 Situação inferior à adequada 

0 Situação completamente inadequada 

 Conforme pode ser deduzido a partir da Tabela 4, nas respostas possíveis do 

indicador, observa-se o princípio da transitividade. Ou seja, se a resposta E (situação 

completamente adequada) é superior à resposta D, que por sua vez é superior à resposta 

C, pode-se inferir que a resposta E é superior à resposta C.  

 Este princípio também foi observado no desenvolvimento do Índice de 

Desempenho Ambiental (IDA). Conforme aponta a análise do questionário base, as 

respostas encontravam-se claramente hierarquizadas em função da mais adequada. 

Segundo esta metodologia, há perguntas que colocam uma situação ideal, e as respostas 

valem menos pontos conforme se encontram mais distantes deste cenário (CEFTRU e 

ANTAQ, 2011b). Neste aspecto, este é um modelo bastante aproximado do 

desenvolvido ao longo do presente estudo. 

 Retomando a análise da metodologia aqui proposta, em algumas perguntas, não 

havendo cinco respostas possíveis, foi feita a redistribuição dos valores, de modo a 

manter o balanceamento da pontuação. O caso mais frequente foi o que a situação 

adequada era também a melhor opção possível, tendo sido esta pontuação modificada de 

0,50 para 1,00.  

 Além disso, também é adequado abordar o caso das respostas com pesos 

idênticos, caso este em que ambas as situações descritas encontram-se no mesmo 
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patamar em relação às boas práticas de resíduos, segundo a posição defendida neste 

estudo. Apesar da mesma pontuação, manter as opções de respostas separadas faz com 

que a entrada de informações seja mais completa, evidenciando, por exemplo, diferentes 

caminhos empregados para alcançar este patamar. 

5.2. Perguntas utilizadas no questionário 

 De modo a organizar os resultados e facilitar a detecção de grandes áreas a 

serem melhoradas, as perguntas que embasam este conjunto de indicadores foram 

agrupadas em cinco categorias, sendo estas: 

A. Recursos para gestão de resíduos. Perguntas 1-5; 

B. Controle da informação e capacitação. Perguntas 6-15; 

C. Redução da geração e destinação Perguntas 16-23; 

D. Armazenamento e retirada. Perguntas 24-26; 

E. Resíduos de embarcação. Perguntas 27-29. 

 Vale ressaltar que a categoria E é facultativa, se aplicando apenas aos portos que 

realizam retirada de resíduos de embarcação. Ademais, também é importante salientar 

que para cada uma destas categorias, será gerado um indicador específico, cabendo 

maiores detalhamentos a seguir. 

 A divisão em grandes temas também foi adotada, por exemplo, no caso de 

Cantábria (CIFRIAN et al., 2010), no estudo Indicadores de Gestão da Sustentabilidade 

das Empresas Eletrobras Para a Dimensão Eficiência Energética (PAZ et al., 2013), no 

IDA (CEFTRU e ANTAQ, 2011a) e no estudo de CESAR (2005), sendo este baseado 

na Norma ISO 14.001. Portanto, trata-se de uma estratégia bastante recorrente.  

 Além disso, também é importante salientar que, ao final de cada questão, foi 

inserido um campo onde o respondente poderá fazer considerações sobre a pergunta, 

especialmente no que se refere a aspectos práticos. Este espaço possibilita a observação 

de erros e de oportunidades de melhorias de difícil detecção, se não pelo uso prático da 

ferramenta pelo público-alvo. A referida medida se baseou no trabalho do CEFTRU 



 

106 
 

(CEFTRU e ANTAQ, 2011c), que adotou este procedimento no desenvolvimento de 

seus indicadores ambientais.  

 Ademais, resultante da análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos, somada 

às boas práticas de resíduos sólidos, as perguntas desenvolvidas para este estudo 

encontram-se disponíveis no ANEXO I.  

 Estas perguntas também se encontram disponíveis no site 

http://sistema.ivig.coppe.ufrj.br/sepresiduos/, domínio este que demanda senha para o 

acesso, aumentando confiabilidade dos indicadores. A disponibilização deste material 

em versão digital para acesso dos respondentes foi feita pela equipe de Tecnologia da 

Informação do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais 

(IVIG/COPPE/UFRJ). A Figura 17 demonstra o layout apresentado neste ambiente. 

 

Figura 17: Visão geral acerca da versão digital dos indicadores. Este trabalho foi desenvolvido pela 

equipe de Tecnologia da Informação do IVIG/COPPE/UFRJ. 



 

107 
 

 As 29 perguntas são o núcleo do trabalho desenvolvido ao longo desta 

dissertação por serem a entrada de dados dos indicadores. Deste modo, é importante 

estabelecer a relação das perguntas com o conteúdo da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, informações estas destacadas na Tabela 5. Esta é uma forma de verificar a 

validade do trabalho aqui desenvolvido, dados os objetivos anteriormente expostos.  

Tabela 5: Relação entre o conteúdo perguntado e os parágrafos da PNRS pertencentes 

aos artigos 6º, 7º e 8º. 

Perguntas 6º. Princípios 7º. Objetivos 8º. Instrumentos 

1 3 1, 7, 14 8 

2 3 1, 2, 4, 7 
 

3 1, 3, 5 1, 2, 3, 4 6, 7 

4 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 3, 4, 6, 16, 19 

5 6, 10 
 

17, 18 

6 3 7, 14 1 

7 6, 10 1, 8 5, 11, 15, 17 

8 6, 10 7 2, 5 

9 6, 10 7 2, 5 

10 4, 10 2, 7 2, 5 

11 6, 10 
 

2, 7, 8, 11, 17 

12 6 5, 9, 14 5 

13 6, 10 3, 7 8 

14 
 

4, 9, 14 6, 7 

15 4 2, 6, 7, 14 2, 3, 4, 5 

16 4, 5, 8 2, 6, 7, 14 3 

17 4, 5 2, 3, 5, 14 
 

18 1 1, 2, 3, 4, 6, 14 5 

19 3, 5, 8 1, 2, 3, 6, 7, 14 
 

20 4, 5, 8 2, 3, 5, 7, 14 
 

21 4, 5, 8 2, 3, 5, 6, 7, 14 
 

22 2, 4, 6, 8 2, 3, 6, 11, 14 4, 6, 19 

23 4, 8 2, 3, 4, 8, 14 6, 7, 19 

24 1 1 
 

25 1 1 
 

26 1 1 
 

27 1 1 5 

28 1 1, 2, 4, 5 
 

29 1 1, 2, 4, 5 
 

 As colunas à direita relacionam o tema abordado com os parágrafos dos Artigos 

6º, 7º e 8º da PNRS. Estes Artigos, Princípios, Objetivos e Instrumentos, 

respectivamente, são pilares da Política, e assim, proporcionam bastante 

representatividade em relação ao texto como um todo. Estabelecer esta relação reforça a 
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intenção de que o conteúdo dos indicadores esteja intimamente ligado aos pressupostos 

da Política.  

 Em média, as perguntas apresentam relação com 6,51 parágrafos da Lei, dentre 

os 45 presentes entre os Artigos 6º e 8º. A menor relação foi de apenas dois parágrafos, 

ocorrida nas perguntas 24, 25 e 26, que se referem ao armazenamento e retirada de 

resíduos do Porto. Este baixo valor possivelmente se deu em decorrência da 

especificidade dos temas abordados. 

 A maior relação ocorre na pergunta nº 4, que se relaciona com 17 parágrafos. 

Esta pergunta trata das iniciativas do Porto pela busca de soluções integradas, o que, de 

fato, é um caráter bastante marcante da PNRS. 

 Ademais, visando verificar a qualidade das perguntas estabelecidas, também é 

relevante avaliar a opinião dos 29 entrevistados acerca das 29 questões. Segundo estes, 

é inicialmente importante ressaltar que a opinião geral é de que nenhuma das 29 

perguntas finais deveria ser excluída. O resumo da opinião dos colaboradores acerca do 

questionário como um todo pode ser observado na Tabela 6. 

Tabela 6: Resumo da opinião dos colaboradores acerca do questionário. 

Notas Quantidade de respostas Percentual 

0. A pergunta deve ser retirada 38 4,52 

1. A pergunta é pouco importante 93 11,06 

2. A pergunta é relevante 279 33,17 

3. A pergunta é muito relevante 431 51,25 

  Conforme exposto, das 841 respostas fornecidas, apenas 38 (4,52%) apontaram 

que alguma pergunta deveria ser excluída, de modo a tornar o questionário mais sucinto. 

Isto é um indicativo positivo, que aponta que o conjunto de perguntas já é conciso o 

bastante e que é aderente ao tema avaliado. Ademais, demonstra que a metodologia 

apresenta acurácia. 

 Além disso, em 51,25% dos casos as perguntas foram consideradas como muito 

importantes. Este dado também atesta a relevância do conteúdo mantido na versão final 

do questionário que serviu de base para o desenvolvimento de indicadores. 
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 O resultado obtido a partir das respostas dos colaboradores acerca de cada uma 

das 29 perguntas pode ser observado na Tabela 7. Vale salientar que a média, disposta 

na segunda coluna, será empregada como peso do indicador referente à pergunta, e 

assim, todo o conteúdo abaixo foi disposto com base nesta informação. A coluna “Notas 

3” aponta os casos em que a pergunta foi considerada como muito relevante e a coluna 

“Notas 0” os casos em que a pergunta foi tida como descartável.   

Tabela 7: Síntese dos valores atribuídos as perguntas. 

Pergunta Média Notas 3 Notas 0 

6 2,97 28 0 

19 2,90 26 0 

16 2,72 23 0 

25 2,69 23 1 

10 2,66 20 0 

15 2,66 22 0 

5 2,55 19 0 

8 2,55 19 0 

9 2,52 16 0 

26 2,48 17 0 

7 2,45 17 0 

17 2,45 15 1 

1 2,41 17 1 

12 2,41 15 1 

13 2,34 14 1 

20 2,31 15 1 

21 2,24 14 2 

27 2,24 10 0 

2 2,17 15 3 

4 2,17 11 1 

3 2,14 11 1 

18 2,10 9 1 

24 2,07 10 2 

23 2,00 10 4 

28 2,00 11 3 

11 1,93 9 3 

22 1,76 6 3 

29 1,76 6 3 

14 1,38 3 6 

 Apenas a pergunta 14, referente à colaboração do Porto quanto a pesquisa sobre 

o tema resíduos sólidos, teve mais do que cinco respondentes optando por sua exclusão. 

Este número foi de 6 (20,68%), sendo também esta a única pergunta a ter mais notas 0 

do que notas 3. Todavia, vale ressaltar o número de recomendações para a exclusão 
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ainda é bastante inferior aos 50%, situação esta que levaria à retirada da pergunta do 

conjunto final de indicadores. 

 A Tabela 8 apresenta as perguntas que obtiveram valores médios abaixo de 2. 

Esperava-se que a primeira delas, a de nº 11, fosse uma das mais relevantes, dadas as 

considerações já feitas sobre a relevância de tornar públicas as informações. Chama 

também a atenção as perguntas 22 e 14, visto que estas tratam de pressupostos 

destacados pela PNRS, tomada como base para o desenvolvimento destes indicadores. 

Tabela 8: Perguntas que receberam menores notas dos entrevistados. 

Nº Pergunta Peso 

11 O Porto torna público os dados acerca de sua geração de resíduos? 1,93 

22 
Para a compra de produtos a serem utilizados no Porto, ocorre a preferência por 

materiais recicláveis? 
1,76 

29 
Estes procedimentos de descaracterização são empregados em todos os resíduos 

descarregados no Porto? 
1,76 

14 
Nos últimos dois anos, como foi a atuação do Porto em relação à pesquisa ligada ao 

tema resíduos sólidos? 
1,38 

 

 As perguntas que obtiveram valores médios acima de 2,5, sendo assim as de 

maior peso no conjunto final de indicadores, encontram-se dispostas na Tabela 9. A boa 

colocação das perguntas 6 e 19 já eram esperadas, dada a importância dos temas 

abordados.  

Tabela 9: Conteúdo abordado nas perguntas com notas mais altas, segundo opinião dos colaboradores. 

Nº Pergunta Peso  

6 O possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS)? 2,97  

19 Qual a destinação aplicada para cada tipo de resíduo gerado no Porto? 2,90  

16 O Porto realiza a coleta seletiva para todos os tipos de resíduos gerados? 2,72  

25 
O Porto possui central de resíduos adequada, segundo as normas NBR 11.174/1990 e 

NBR 12.235/1992? 
2,69  

10 O Porto pesa todos os resíduos por ele gerados? 2,66  

15 O Porto classifica os resíduos? 2,66  

5 Qual a situação atual do Porto em relação ao processo de licenciamento ambiental? 2,55  

8 Os manifestos de transporte de resíduos gerados no porto são armazenados? 2,55  

9 O Porto armazena todos os certificados de destinação final de seus resíduos? 2,52  
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 Também é digna de nota a forte presença das questões referentes à geração de 

informação e documentação, como observado nas perguntas de nº 6, 10 e 15, dentre 

outras. É possível que isto indique uma percepção generalizada de que os portos 

brasileiros ainda precisam superar este obstáculo, ou ainda, um reconhecimento da 

relevância da informação para a instituição dos corretos procedimentos de 

gerenciamento e planejamento. 

 Por fim, é necessário considerar que parte destes conteúdos já haviam sido 

tratados no Índice de Desenvolvimento Ambiental, embora por meio de uma abordagem 

consideravelmente distinta. Em um primeiro momento, vale citar o caso da pergunta 

sobre licenciamento ambiental, cuja melhor resposta refere-se ao porto possuir licença 

ambiental (ANTAQ, 2012d). Esta questão se assemelha à de número cinco do presente 

estudo.  

 Esta similaridade também se observa na pergunta de número um, sobre a 

quantidade de funcionários do porto que atuam na área de meio ambiente. No IDA, a 

pergunta faz referência à formação destes profissionais e relaciona o número ideal em 

função do tamanho do porto (ANTAQ, 2012d). Este nível de detalhe se deve ao fato de 

que, para o IDA, focado em gestão ambiental, esta pergunta é consideravelmente mais 

relevante. 

 No que se refere a abordagem específica sobre resíduos sólidos se dá em três 

questões. Um dos casos é o da pergunta referente aos resíduos de embarcação. Nesta, 

diversas ações distintas e complexas encontram-se reunidas em uma mesma questão. 

Pergunta-se ao gestor portuário sobre retirada, tratamento, reciclagem, armazenamento 

de documentação sobre destinação e fornecimento de informações para um sistema 

informatizado internacional (ANTAQ, 2012d).  

 Assim como em outras perguntas do IDA, as opções de resposta são dadas de 

acordo com a quantidade destes itens que o porto operacionaliza, sendo assim balizadas 

com base na melhor resposta possível. Todavia, além de incorrer na atribuição de peso 

idêntico para ações de origem, complexidade, tema e relevância bastante distintas, não 

há maiores detalhamentos sobre o que seria realizar estas ações em níveis satisfatórios. 

 No presente estudo, os questionamentos abordados nesta questão encontram-se 

dispersos ao longo das perguntas que embasam os indicadores aqui propostos, de modo 

não ser viável estabelecer uma correlação entre a questão do IDA e a deste estudo. A 
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pergunta 28, relacionada aos procedimentos para inertização, é um dos exemplos de 

assuntos abordados por esta única entrada de informações do IDA. 

 O segundo tema similar abordado nos dois trabalhos é o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), tratado por meio de duas questões no 

IDA, sendo também observado na pergunta seis do presente estudo. A primeira destas 

questões refere-se ao percentual de terminais que possuem este documento (ANTAQ, 

2012d). Isto evidencia uma distinção de objeto de análise entre o trabalho aqui 

delineado e o desenvolvido pelo CEFTRU.  

 Os indicadores aqui desenvolvidos visam a avaliação do desempenho da 

Administração Portuária, bem como de qualquer outra empresa que atue no setor, 

cabendo apenas pequenas modificações no escopo de algumas perguntas. Portanto, com 

intuito de manter a versatilidade e uniformidade na metodologia de avaliação, não 

foram realizadas perguntas relativas à relação entre da Administração Portuária e as 

demais empresas que atuam no porto. Este enfoque também pode ser observado em 

outras questões do IDA. 

 A terceira pergunta de interesse do IDA é a relativa ao gerenciamento de 

resíduos, sendo esta a outra questão que aborda o PGRS. Nesta, são tratados de uma 

única vez a elaboração, implantação, aprovação de PGRS, além da promoção da coleta 

seletiva, da reciclagem e da existência de procedimentos estabelecidos para o 

gerenciamento de resíduos (ANTAQ, 2012d). Esta pergunta apresenta uma estrutura 

bastante similar a de resíduos de embarcação, e assim, cabem as mesmas considerações. 

 Além destas, algumas outras perguntas do IDA são relevantes para o presente 

estudo, mas não são focadas ou não abordam diretamente o tema resíduos. Este é o caso 

das questões sobre educação ambiental (similar a de nº 13), capacitação relacionada a 

temas ambientais (pergunta 12) e divulgação das informações acerca de questões 

ambientais do porto (pergunta 11). 

 Estas similaridades evidenciam a aderência da metodologia aqui proposta, 

desenvolvida a partir da leitura da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da vivência 

de campo, além da contribuição dos pesquisadores já citados. Os pontos em comum 

podem ser explicados pelo fato de que ambos os trabalhos visam explicar a qualidade do 

gerenciamento e pela consideração da PNRS por parte da equipe do CEFTRU ao longo 

do processo de elaboração do IDA. 

 Ademais, a abordagem condensada realizada no IDA se justifica pela quantidade 

de assuntos que precisam ser avaliados em um mesmo indicador, cabendo 
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consequências decorrentes desta abordagem. Evidentemente, uma metodologia 

estritamente focada em resíduos sólidos deve apresentar maior profundidade e 

detalhamento.  

 Neste sentido, vale ressaltar que no IDA, a pergunta relativa ao gerenciamento 

de resíduos foi a que obteve o maior peso dentre as 38 avaliadas pela equipe de 

especialistas, enquanto a de resíduos de embarcação foi a quinta de maior valor 

(ANTAQ, 2012c). Observa-se, portanto, um elevado reconhecimento da importância 

dos resíduos sólidos no escopo das questões ambientais do setor portuário, o que 

justifica e serve de incentivo para o desenvolvimento de indicadores específicos para o 

tema. 

 Além disso, embora com uma estrutura substancialmente distinta, o estudo de 

SILVA (2014) também aborda temas contemplados pelas questões aqui desenvolvidas. 

Destaca-se a abordagem da ocorrência da licença ambiental (questão 5), da implantação 

do PGRS (6) e a existência de procedimentos adequados para a retirada de resíduos de 

embarcação (27). Além destes, constam ainda indicadores relativos à destinação (19) e à 

quantidade de resíduos gerados, tema não abordado neste estudo. 

 Em última análise, é válido destacar as similaridades com o estudo de CESAR 

(2005), que faz a interpretação dos conteúdos demandados pela Norma ISO 14.001 à luz 

do gerenciamento de resíduos. O primeiro caso de similaridade se dá quando o autor 

interpreta as demandas relativas à política ambiental e à comunicação sobre aspectos 

ambientais. O autor aponta que é necessário divulgar informações sobre a gestão de 

resíduos, tal como abordado na questão 11 do presente estudo. 

 Já no item relativo aos recursos disponíveis para a gestão ambiental, o autor cita 

que os coletores disponíveis são parcialmente inadequados, assunto este contemplado 

pela questão 24. Outra similaridade se dá no tema referente ao treinamento sobre 

questões ambientais, que se relaciona parcialmente com a questão 12 do presente 

estudo. Por fim, quando na análise do controle da organização acerca de suas atividades 

com relevância ambiental, o autor interpreta que deve ser considerada a geração de 

documentos relativos ao transporte de resíduos, tema este contemplado pela questão 8.  

5.3. Metodologia de cálculo dos indicadores 

 Uma vez apresentadas as perguntas empregadas para a construção dos 

indicadores, faz-se necessário dissertar acerca da forma de cálculo que conduz ao 

resultado final obtido após o uso da ferramenta. Assim, conclui-se o processo de 
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transformação dos dados qualitativos, obtidos por meio do questionário, em uma 

variável contínua.  

 Conforme citado anteriormente, este estudo consiste na citação de 6 indicadores, 

um denominado Nota Global, referente ao desempenho do porto como um todo, e 

outros 5, que analisam o porto em relação às 5 categorias de perguntas. 

 A Nota Global é o principal resultado dos indicadores, e indica a adequação do 

porto às boas práticas de gerenciamento de resíduos e aos preceitos básicos da PNRS. 

Uma vez que a resposta considerada como adequada tem valor 0,5, pode-se dizer que o 

respondente deve almejar uma nota final superior a 50%, que representa um padrão 

mínimo de adequação. 

 A Equação 1 e a  Equação 2 apresentam as duas formas de obter a Nota Global, 

sendo a segunda versão utilizada nos casos em que não há retirada de resíduos de 

embarcação no porto analisado. Os pontos obtidos em cada pergunta (i) são referentes à 

multiplicação do valor da resposta fornecida (Tabela 4) pelo peso da pergunta (Tabela 

7), tal como descrito em seções anteriores deste capítulo. Os valores presentes no 

denominador (67,03 e 61,03) correspondem à soma dos pontos possíveis em todas as 

perguntas respondidas. 

Equação 1: Método de cálculo do indicador Nota Global, caso ocorra retirada de resíduos de embarcação 

no porto. 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 =
100 ∗  ∑ 𝑖 = 29

𝑖 = 1
 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

67,03
 

Equação 2: Método alternativo de cálculo do indicador Nota Global, utilizado nos portos em que não há 

retirada de resíduos de embarcação (Categoria E). 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 (𝒔𝒆𝒎 𝑬) =
100 ∗  ∑

𝑖 = 26
𝑖 = 1

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

61,03
 

 Conforme pode ser observado, a Nota Global representa a média ponderada dos 

pontos obtidos pelo porto em cada pergunta, sendo este resultado transformado em 

percentual. A transformação do resultado final em uma escala percentual foi uma 

medida também adota por CESAR (2005), embora este não apresente uma nota global, 

mas apenas a nota por temas. 



 

115 
 

 Para dados inseridos em uma escala intervalar, PEREIRA (1999) ressalta que a 

média é um bom descritor final da análise. Isto porque a média é capaz de reduzir as 

múltiplas dimensões envolvidas na análise e é flexível para aplicações futuras. Ocorreu 

apenas a adaptação para a média ponderada, de modo a permitir o acesso às vivências e 

informações dos colaboradores, e também de modo a reduzir a subjetividade. 

 Para o cálculo dos outros cinco indicadores, relativos a cada categoria (A, B, C, 

D e E), será utilizada a mesma lógica da Nota Global. Ou seja, a pontuação final em 

cada um dos cinco indicadores será dada pela média ponderada dos pontos obtidos nas 

perguntas de cada categoria. O resultado também será apresentado em valores 

percentuais, sendo o objetivo estar acima do patamar de adequação (50%). 

 Com esta análise por categoria, objetiva-se que a Administração Portuária tenha 

acesso ao dado de uma maneira mais detalhada do que na Nota Global. A Equação 3, 

Equação 4, Equação 5, Equação 6 e Equação 7 apresentam a forma de cálculo de cada 

uma das categorias. O número presente no denominador representa o máximo de pontos 

que podem ser obtidos na categoria. Vale lembrar que a aplicação da categoria E é 

facultativa. 

Equação 3: Método de cálculo do indicador Categoria A, Recursos para a gestão de resíduos. 

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑨 =
100 ∗  ∑ 𝑖 = 5

𝑖 = 1
 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

11,45
 

Equação 4: Fórmula para obtenção da nota do indicador Categoria B, Controle da informação e 

capacitação. 

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑩 =
100 ∗  ∑

𝑖 = 15
𝑖 = 6

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

23,86
 

Equação 5: Cálculo do indicador relativo à Categoria C, Redução da geração e destinação. 

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑪 =
100 ∗  ∑

𝑖 = 23
𝑖 = 16

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

18,48
 

Equação 6: Fórmula para cálculo do indicador Categoria D, Armazenamento e retirada. 

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑫 =
100 ∗  ∑

𝑖 = 26
𝑖 = 24

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

7,24
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Equação 7: Metodologia de cálculo do indicador Categoria E, Resíduos de embarcação. 

𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑬 =
100 ∗  ∑

𝑖 = 29
𝑖 = 27

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑖

6,00
 

 Futuramente, todo o uso dos indicadores será feito na plataforma online 

disponibilizada pelo IVIG, isto inclui a ocorrência dos cálculos descritos acima e a 

apresentação do resultado, apresentados a seguir. Até o momento apenas a inserção de 

informações está disponível, em sua versão online. Deste modo, os cálculos foram feitos 

no programa Microsoft Excel 2007. 

5.4. Apresentação dos resultados 

 Para a apresentação dos resultados, foi considerado que a interface é um aspecto 

relevante de um indicador (VAN BELLEN, 2002). Assim, objetivou-se abordar o tema, 

complexo e considerado na íntegra, de maneira resumida, intuitiva e que fomentasse a 

melhora do quadro atual. Todo o layout da ficha de resposta é de autoria própria, e foi 

concebido em função destes conceitos, também presentes no desenvolvimento dos 

indicadores como um todo. 

 A ficha de resposta encontra-se disposta em anexo, já contendo o resultado 

obtido no teste da metodologia. A referida ficha foi dividida em duas partes. Na 

primeira parte encontram-se os resultados dos indicadores propriamente ditos, a saber 

Nota Global e Nota por Categoria, de A até E. Constam ainda os dados relativos ao 

porto analisado, ao respondente e a data de envio. 

 Acerca da Nota Global, principal indicador deste estudo, consta na primeira 

parte da ficha de resposta os campos que comparam a nota atual com a nota anterior, 

além de um terceiro que mostra a evolução ocorrida entre estas duas análises. Espera-se 

que, ao evidenciar o aspecto temporal das avaliações, o porto seja estimulado à melhoria 

continua. A consideração do progresso ao longo do tempo também pode ser observada 

no estudo sobre a região de Cantábria (CIFRIAN et al., 2010). 

 Abaixo dos campos referentes à Nota Global, um gráfico do tipo velocímetro 

apresenta o mesmo resultado de maneira mais didática, classificando-o em função de 

uma escala de valores detalhada na legenda. No estudo de Cantábria também foram 
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empregados ícones de fácil compreensão visando facilitar a comparação do resultado 

obtido com os objetivos das Políticas de Resíduos (CIFRIAN et al., 2010).  

 A divisão de cores do velocímetro se baseia na classificação das respostas 

possíveis. Assim, uma nota superior à 75% se encontrará na seção verde do gráfico, 

denominada "Completamente adequada". Seguido esta lógica, a classificação "Superior 

à situação adequada" se aplica aos resultados entre 50% e 75% (cor amarela), a 

classificação "Inferior à adequada" para os resultados entre 25% e 50% (laranja) e a 

classificação "Completamente inadequada" cabe aos resultados abaixo de 25% 

(vermelha). 

 Esta medida de classificar de maneira geral o porto se faz necessária pois é 

importante ser possível retornar à informação qualitativa através do resultado final 

(PEREIRA, 1999). Uma dessas formas é classificar a nota final do porto na mesma 

escala de pontos já apresentada, conforme disposto no modelo de cores apresentado.  

 Por esta categorização, será possível obter rapidamente uma resposta sobre a 

situação geral do porto, sem no entanto saber qual a posição do porto dentro da 

categoria em que ele se encontra. Em outras palavras, nesta versão sucinta de 

apresentação das informações, abriu-se mão da precisão em detrimento de um ganho em 

acurácia (PEREIRA, 1999) e de acessibilidade. Evidentemente, a precisão será 

assegurada pela apresentação de resultados como a Nota Global. 

 Ainda acerca dos resultados gerais do porto, à direita do velocímetro encontra-se 

um gráfico de barras que representa as respostas mais concedidas, considerando sua 

classificação em relação a escala de adequação. A adição desta representação foi feita 

mediante o exemplo citado por PEREIRA (1999), que aponta para a possibilidade de 

não se atentar para as respostas menos frequentes. 

 Os conteúdos apresentados até o momento constituem a parte principal dos 

indicadores, e estão demonstrados na seção da ficha de resposta disposta na Figura 18. 
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Figura 18: Parte inicial da ficha de respostas não preenchida, representando a análise do principal 

indicador, denominado Nota Global.  

 Terminada a análise da Nota Global, em seguida é realizada uma leitura mais 

minuciosa, denominada "Resultado por Categoria". Nesta, constam o resultado dos 

outros cinco indicadores, um para cada Categoria (A, B, C, D e E). Poder analisar os 

dados em detalhe é uma recomendação enfática da literatura, sobretudo quando os 

indicadores reúnem informações complexas e oriundas de campos distintos, sendo este 

o caso do gerenciamento de resíduos portuários.  

 A abordagem empregada na análise por categoria consiste em uma versão 

resumida da abordagem realizada na Nota Global. Assim, há um campo destinado para 

a nota obtida na categoria, o gráfico de velocímetro e o espaço para comparação com os 

resultados anteriores. Os dados citados até o momento foram organizados de modo a 

ocupar uma página, e assim, encerram a apresentação dos seis indicadores propostos 

neste estudo. 
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 A segunda parte da ficha de resposta é destinada para a apresentação 

apresentado do gabarito das 29 questões. Serão listadas apenas as questões em que a 

pontuação máxima não foi obtida, confrontando a resposta dada com a resposta ideal. 

Este conteúdo pode ser bastante extenso, comprometendo a capacidade de síntese dos 

indicadores. 

 A apresentação das perguntas é uma forma de manter o acesso ao conteúdo 

qualitativo, apesar do tratamento quantitativo dos dados, sendo este um aspecto 

relevante da análise (PEREIRA, 1999). Medidas como apresentação das notas pelos 

temas e a classificação final do porto em uma escala intuitiva são outras características 

pensadas de modo a possibilitar o aprofundamento sobre o resumo da análise, 

representada pela média geral. 

 Deste modo, por considerar que havia vantagens mais relevantes do que a 

capacidade de síntese perdida, optou-se por inserir o recorte "Resultado por Pergunta", 

mesmo não sendo este um dos seis indicadores aqui desenvolvidos. Ademais, o referido 

recorte foi mantido em separado das informações principais, listadas na primeira página. 

Concede-se assim ao respondente a possibilidade de parar no nível de detalhamento que 

for desejado. 

 No modelo de apresentação dos resultados aqui discutido, o gestor portuário 

poderá acessar diretamente os temas e questões que carecem de melhorias e obterá uma 

breve orientação rumo à adequação plena. Vale ressaltar que pelo uso do SDM, também 

é possível observar a distância entre o estado atual e o desejado (IVIG, 2014).  

 Além disso, por meio desta interface, pretende-se evitar dois problemas no uso 

desta ferramenta. O primeiro se refere ao fato de que, em função da agregação de 

informações, pode não ser possível atuar em campos específicos (VAN BELLEN, 

2002). O segundo é a ausência de conexão entre a constatação efetuada através dos 

indicadores e as respostas práticas para contornar a situação (CIFRIAN et al., 2013). 

Isto está especialmente ligado à apresentação das perguntas em que o porto não obteve 

êxito completo. 

 Espera-se também que o modelo de apresentação dos resultados torne mais fácil 

para que o porto torne pública as informações acerca de sua gestão de resíduos, sendo 

esta uma forma relevante de provocar mudanças (GUIMARÃES et al., 2010). No mais, 
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esta divulgação é uma iniciativa que está de acordo com a PNRS (BRASIL, 2010), além 

de ser uma indicação da ESPO (ESPO, 2003). 

5.5. Porto do Forno 

 O Porto do Forno foi escolhido para a aplicação dos indicadores desenvolvidos 

ao longo deste estudo. Neste processo, foram buscados outros três portos, relevantes 

pela importância nacional, pelo perfil de movimentação de cargas e também por 

apresentarem um gerenciamento de resíduos representativo da realidade brasileira. 

Objetivava-se assim aumentar e diversificar a amostra. 

 No entanto, mesmo havendo um contato inicial positivo, não foram obtidas 

respostas das Administrações Portuárias após um longo período de espera. O único 

porto que atendeu ao solicitado foi o Porto do Forno, por meio da empresa FOCCO - 

Desenvolvimentos Ambientais, que responde por grande parte gerenciamento de 

resíduos ocorrido no Forno. Todavia, é importante ressaltar que seria adequado testar a 

metodologia em um porto mais significativo quanto à movimentação de cargas. 

 O Porto do Forno se encontra na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo, 

na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro (LABTRANS, 2014b). Mais 

precisamente, encontra-se situado nas coordenadas geográficas 22º58’20” S e 42º 

00’50” O (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008), a uma distância de 150 km da 

capital do estado (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). Conforme pode ser 

observado na Figura 19, o Porto do Forno encontra-se bastante inserido no perímetro 

urbano da cidade acima citada. 
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Figura 19: Visão geral do Porto do Forno. À esquerda, observa-se a cidade de Arraial do Cabo 

(GOOGLE, 2015). 

 A área de influência compreende apenas duas microrregiões do Rio de Janeiro, a 

região dos Lagos e a Serrana (LABTRANS, 2014b), sendo esta limitada área de 

influência um reflexo do reduzido porte do Forno. Além disso, em menor grau de 

importância, pode-se considerar também como área de influência toda a região leste e 

nordeste do estado do Rio de Janeiro, bem como a região sul do estado do Espírito 

Santo (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). 

 O acesso marítimo do Porto do Forno pode ser considerado como muito bom, 

constando poucos aspectos negativos relativos à navegabilidade (MERCO SHIPPING 

MARÍTIMA, 2008). Este acesso se dá por meio de um canal com extensão de 3 km, 

largura mínima de 1 km e profundidade mínima de 10 metros (CPRJ, 2013, apud 

LABTRANS, 2014b). Vale ressaltar ainda que a área principal disponível para 

atracação é resguardada por um quebra-mar de 250 metros de comprimento (MERCO 

SHIPPING MARÍTIMA, 2008). 

 Por meio terrestre, as principais vias de acesso são as rodovias BR-101, RJ-124 e 

RJ-140, sendo esta a mais próxima do porto (LABTRANS, 2014b). É possível que as 

interseções entre estas três estradas representem gargalos para a operação, embora 

estudos específicos sejam necessários para avaliar esta questão (LABTRANS, 2014b). 
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 O acesso direto ao Porto não é feito por rodovia, mas sim pela malha da cidade 

de Arraial do Cabo. Esta é composta por vias asfaltadas, mas que por serem estreitas, 

apresentam determinadas restrições ao tráfego de grandes veículos (MERCO 

SHIPPING MARÍTIMA, 2008). O Porto do Forno não conta com acesso ferroviário 

(MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). 

 No que se refere aos aspectos históricos, o registro mais antigo encontrado sobre 

o Porto do Forno aborda a concessão deste do governo federal para a iniciativa privada, 

ocorrida no ano de 1924 (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). Em 1972, o Forno 

foi alçado ao posto de porto organizado, e finalmente em 1999 foi transferido à 

Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP), que o administra até o 

presente momento (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). 

 Atualmente, o Porto detém uma área de 76 mil m² (LABTRANS, 2014b). Nesta, 

destacam-se os dois berços situados no pátio principal, que apresentam profundidade de 

9,4 metros (LABTRANS, 2014b). Há ainda um terceiro berço, com 10 metros de 

profundidade (LABTRANS, 2014b), situado no quebra-mar anteriormente citado 

(MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). No total, o Porto do Forno conta com 300 

metros para atracação (LABTRANS, 2014b), mas é importante salientar que uma única 

embarcação graneleira de grande porte é suficiente para ocupar todo o espaço dos dois 

berços principais (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). 

 Estão ainda disponíveis 6 pátios, sendo um destes coberto, um armazém e 6 silos 

(LABTRANS, 2014b), além de prédios administrativos diversos (MERCO SHIPPING 

MARÍTIMA, 2008). O Porto dispõe também de balanças rodoviárias, correias 

transportadoras, moegas, guindastes e empilhadeiras (LABTRANS, 2014b). Não há 

áreas arrendadas no Porto do Forno, e apenas a empresa Pennant atuava como operadora 

portuária em 2008 (MERCO SHIPPING MARÍTIMA, 2008). 

 Todo o cenário anteriormente descrito colabora para movimentação de cargas 

ocorrida no Porto do Forno. Inicialmente, o referido porto apresenta pequeno porte, e 

assim, não consta nos rankings de maiores movimentadores de carga do país em 2013, 

segundo dados do Portal Webportos (LABTRANS, 2014a).  

 Apenas para fins de comparação, o Porto de Itaguaí, maior do estado, apresentou 

uma movimentação quase 60 milhões de toneladas em 2013, sendo assim o quarto 
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maior complexo portuário do país neste quesito (LABTRANS, 2014a). Enquanto isso, o 

Porto do Forno movimentou apenas 162 mil toneladas. A movimentação deste e de 

outros anos pode ser observada na Figura 20. 

 

Figura 20: Quantidade de cargas movimentadas no Porto do Forno ao longo dos anos de 2012, 2013 e 

2014. Gráfico de elaboração própria, com dados obtidos através do Portal Webportos (LABTRANS, 

2015). 

 De acordo com o referido gráfico, houve um acréscimo substancial do ano de 

2012 para 2013, havendo redução para o patamar anterior no ano de 2014. É possível 

que o baixo valor de 2014 se deva ao fato de que ainda não foram lançadas todas as 

informações relativas a este ano no Portal, no entanto, não há como aprofundar esta 

análise. Outra explicação pode se dar em função da mudança do perfil de operação do 

Porto, conforme será discutido adiante, mas desde já pode ser contemplado na Figura 

21. 
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Figura 21: Contribuição dos diferentes tipos de carga para a movimentação total 

ocorrida no Porto do Forno nos últimos três anos. Gráficos de elaboração própria, com 

dados obtidos por meio do portal Webportos (LABTRANS, 2015). 

 Atualmente, é notória a baixa variedade de cargas movimentadas no Porto 

(LABTRANS, 2014b). Dado o exposto acima, a movimentação no Forno é basicamente 

composta por sal, malte e cevada, que mesmo no ano em que apresentam a menor 

participação, responderam por 89% do total movimentado. Cabe ressaltar que a região 

onde o Porto se insere é uma das maiores produtoras de sal do país (LABTRANS, 

2014b), o que explica a forte presença desta carga no perfil de movimentação 

apresentado. 

 É perceptível que a contribuição destes produtos caiu anualmente, segundo os 

dados dispostos acima, ao passo que os produtos siderúrgicos e os produtos 

categorizados como outros apresentaram crescimento. Hoje, estes dois tipos de carga 

respondem por 11% do total.  

 Agrupados como outros constam itens como carga de apoio, contêineres e partes 

e acessórios de veículos terrestres. Analisando isto conjuntamente com os produtos 

siderúrgicos, pode-se pensar no crescimento da utilização do Porto do Forno como 

suporte para as atividades offshore.  

 Esta era uma tendência estimada no PDZ do Porto (MERCO SHIPPING 

MARÍTIMA, 2008), e que aparentemente vem se concretizando. Conforme apontado 

anteriormente, talvez isto simbolize uma modificação substancial no perfil de atuação 

do Forno, e, como há limitado número de baias para atracação, pode também 

representar a redução da movimentação de carga observada na Figura 20. Embora esta 

seja apenas uma especulação, é evidente que uma embarcação de suporte movimenta 

quantidades menores dos produtos que um navio graneleiro.  



 

125 
 

 Ilustra as questões até aqui levantadas o fato de que em 2012 o porto recebeu 

191 embarcações que atuavam como apoio para atividades offshore, tendo estas 

apresentado um tempo médio de atracação de 14,5 horas (LABTRANS, 2014b). Estas 

embarcações utilizam recursos do porto (como espaço para atracação) e são relevantes 

para as análises que se seguem, sobretudo no que se refere à retirada de resíduos sólidos 

de embarcações.  

 No tocante a projeções futuras, é notório o fato de que, de acordo com o uso 

atual, o Porto do Forno dispõe ainda de capacidade para aumentar e diversificar sua 

movimentação (LABTRANS, 2014b). Até 2030, espera-se um aumento na 

movimentação de sal e principalmente de malte (LABTRANS, 2014b), além do 

aumento nas atividades relacionadas à operação offshore, embora o porto sofra com 

concorrência de outros portos (LABTRANS, 2014b).  

 Apesar da capacidade disponível, é preciso considerar que a área do porto é 

limitada (LABTRANS, 2014b), sendo este um aspecto de difícil modificação, inclusive 

no que se refere a restrições ambientais em decorrência da localidade onde o Porto se 

insere (LABTRANS, 2014b). De acordo com projeções realizadas, são esperados 

congestionamentos significativos nas vias de acesso (LABTRANS, 2014b). 

 Por fim, acerca do manejo de questões ambientais, vale ressaltar que o Porto do 

Forno detém a licença ambiental em dia (COMAP, 2015), aspecto este incomum para o 

setor portuário brasileiro. Além disso, há outro ponto particular, que é o fato de que o 

gerenciamento de resíduos é todo feito por uma empresa externa, a Focco (FOCCO, 

2015).  

 De acordo com as experiências de campo, esta empresa realiza no Forno um 

gerenciamento com uma qualidade bastante superior ao observado nas áreas públicas 

dos demais portos brasileiros visitados. Ademais, o gerenciamento de resíduos praticado 

pela Focco ainda gera retornos financeiros ao Porto, que recebe um percentual dos 

lucros obtidos pelas atividades desta empresa. A Focco cobra de navios que necessitam 

retirar resíduos e pelo gerenciamento dos materiais oriundos de empresas que atuam no 

Porto, dentre outros serviços. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo serão analisados os resultados do uso dos indicadores no Porto do 

Forno, sendo este o produto principal desta dissertação. Todas as informações são 

provenientes do questionário respondido pela FOCCO Desenvolvimentos Ambientais. 

O respondente optou por não fazer considerações específicas sobre a ferramenta, e 

assim, a única fonte de informações será a respostas dadas no questionário. 

 Foi aplicada a metodologia de cálculo anteriormente descrita às 29 perguntas 

que serviram de entrada de informação dos indicadores. O conteúdo obtido por meio 

deste processo encontra-se disposto na ficha de resposta, que segue em anexo em sua 

versão completa. Ao longo deste capítulo, serão utilizadas imagens desta ficha visando 

conduzir a discussão. Será respeitada a divisão de conteúdos por nível de detalhe, de 

acordo com o modelo utilizado na ficha de respostas. 

 Vale ressaltar que, como este estudo consiste na proposição de uma metodologia 

(indicadores), o conteúdo principal é o abordado no capítulo anterior. Todavia, a 

discussão dos resultados obtidos após a aplicação do primeiro questionário também 

possibilita o debate acerca de diversos aspectos e conceitos relativo ao desenvolvimento 

destes indicadores.  

 Além disso, outras questões ligadas aos temas setor portuário e gerenciamento 

de resíduos, mas não diretamente ligadas ao tema indicadores, também serão abordadas. 

Esta escolha se deu pelo fato de que estes assuntos são substanciais para as proposições 

aqui desenvolvidas, sendo também uma escolha adequada por representar o 

aproveitamento da oportunidade de gerar conhecimento.  

6.1 Resultado Geral 

 Tal como já citado, o principal indicador proposto ao longo deste estudo a Nota 

Global. Nesta, o Porto do Forno obteve a pontuação de 75,13 pontos percentuais, valor 

mais do que suficiente para colocar o Forno acima do patamar mínimo de adequação, 

caracterizado pela nota de 50%. Além de ser o objetivo principal a ser atingido, uma 

nota superior a 50% sinaliza um padrão aceitável de gerenciamento de resíduos. A 

Figura 22 aponta o gráfico utilizado na ficha de resposta relativo à esta informação. 
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Figura 22: Pontuação geral obtida pelo Porto do Forno, classificando-o como completamente adequado. 

 A nota do Porto do Forno, no entanto, foi muito superior ao valor mínimo de 

adequação, e assim foi também suficiente para classificar o Porto como completamente 

adequado (seção verde do gráfico), patamar este atingindo por portos com nota superior 

a 75%.  

 Isto indica que no referido porto há práticas bastante apropriadas de 

gerenciamento de resíduos e respeito aos preceitos da PNRS. Mas, por outro lado, 

também aponta que há alguns aspectos a serem melhorados visando a nota ideal de 

100%, conforme será abordado na discussão de partes mais detalhadas da ficha de 

resposta. 

 Uma nota ainda mais elevada do que a obtida nota não foi atingida pelo fato de 

que algumas questões não foram respondidas de acordo com o melhor cenário possível. 

A Figura 23 mostra a distribuição das informações fornecidas em função da 

classificação das respostas. A inserção deste tipo de gráfico advém das recomendações 

efetuadas por PEREIRA (1999). Segundo o autor, esta seria uma forma de se destacar as 

respostas mais e menos frequentes, o que é bastante recomendável. 
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Figura 23: Classificação das respostas fornecidas pelo Porto do Forno. 

 Assim, o Porto do Forno respondeu com a melhor escolha possível 68,97% das 

questões, ou 20 dos 29 itens. Se consideradas conjuntamente todas as respostas com 

classificação igual ou superior à categoria "Adequada", o valor percentual sobe para 

75,86%, representando assim 22 das 29 questões.  

 Ou seja, em apenas sete itens o Porto careceria de melhoras, ao passo que em 

outros dois a melhoria seria pertinente, mas não absolutamente necessária. Cabe 

salientar que ser considerado como adequado é o objetivo principal da análise, e assim, 

estar acima desta situação (nota maior que 50%) se configura como uma posição 

bastante confortável para o porto. 

 Além disso, nem todas as perguntas possuíam todas as cinco respostas possíveis. 

Apenas as respostas "Inadequadas" (0 pontos) e "Completamente Adequadas" (1,0 

ponto) estavam presentes em todas questões. Isto explica parcialmente o fato de estas 

terem sido as opções mais citadas. Por outro lado, a opção "Superior à adequada" 

encontrava-se disponível em poucas questões e não foi escolhida como resposta em 

nenhuma ocasião. Por fim, forçar a inclusão de cinco opções em todas as questões 

poderia tornar o questionário menos prático e mais confuso, sem incorrer em um ganho 

substancial na avaliação. 

 O último item a ser discutido no que se refere ao recorte Resultado Geral é a 

evolução em relação a envios anteriores. Como este é o primeiro uso da ferramenta, não 

foi possível comparar o resultado obtido com informações cedidas em outras ocasiões. 
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Deste modo, parte das funcionalidades e discussões que poderiam decorrer do uso desta 

ferramenta não poderão ser realizadas com base em dados reais neste momento. 

 Em todo caso, a aplicação continuada poderia levantar questões como quais 

eventos e medidas ocasionaram uma eventual variação nos dados. É inclusive intuitivo 

que se busque respostas quando exposto o dado antigo e o atual, de modo que o gestor 

portuário possa identificar processos a serem incentivados ou coibidos. Aos 

pesquisadores que tiverem acesso a todos os envios de informações já ocorridos, a 

análise integrada destes dados poderá responder diversas perguntas relevantes para o 

setor, como por exemplo que efeito sobre o gerenciamento de resíduos teve determinada 

lei recentemente aplicada ao setor portuário. 

 Acerca dos pontos abordados até o momento, é importante ressaltar que o 

resultado obtido na análise geral dos indicadores é condizente com o gerenciamento de 

resíduos sólidos praticado no Forno, segundo aponta a vivência pessoal de campo. 

Segundo esta, ocorrida em nove portos do Brasil, pode-se perceber que o gerenciamento 

de resíduos do Forno é bastante avançado, sendo possivelmente o melhor dos portos 

visitados.  

 Assim, o alcance do patamar de completamente adequado e de uma distância 

confortável em relação padrão mínimo de adequação eram esperados antes da aplicação 

do questionário. Por outro lado, uma nota distante do patamar máximo de adequação 

pode ser explicada pela análise das respostas concedidas nas nove questões em que o 

Porto não atingiu a pontuação mais adequada, conforme será realizado posteriormente.  

 Este cruzamento do resultado final com a realidade mostra a aderência da 

metodologia como um todo. O processo de construção de indicadores para temas 

ambientais é complexo, e a possibilidade de perder a capacidade de capturar a realidade 

deve ser uma preocupação vigente.  

 Por fim, embora a vivência de campo seja bastante relevante, é preciso ressaltar 

que este dado não está sustentado por nenhuma metodologia consolidada de obtenção 

de informações. Além disso, pode haver um determinado grau de subjetividade na 

análise. Assim, reconhecem-se as limitações do conteúdo discutido acima, tanto em 

qualidade do dado quanto em possibilidade de extrapolação das conclusões. 
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 Dentre as diversas explicações possíveis para o bom resultado obtido no Porto 

do Forno, cabe destaque para duas. A primeira é o tamanho do Porto, que é bastante 

reduzido, sendo o menor dos visitados. Isto diminui substancialmente a complexidade 

do gerenciamento, a quantidade de resíduos a serem manejadas e em última análise 

facilita a inovação. Todavia, também diminui os recursos disponíveis, a atração de 

parceiros e até mesmo o suporte do poder público e da sociedade.  

 A outra explicação se refere ao modelo de gerenciamento de resíduos praticado 

no Porto do Forno, colocando-o em uma situação bastante diferenciada em relação aos 

demais portos do país. No caso aqui avaliado, ocorreu a cessão das atribuições relativas 

ao gerenciamento para uma empresa privada, a FOCCO, de acordo com modelo 

previamente explicado.  

 Ainda que careça de uma amostra maior para realizar generalizações, ao menos 

em uma análise pontual, o resultado aqui obtido é um bom indicativo do sucesso desta 

forma de gerenciar resíduos portuários. Nos trabalhos realizados em campo até o 

momento, foi sempre bastante presente a ideia de que o melhor gerenciamento 

observado nos portos era o praticado por alguma das empresas privadas, como por 

exemplo nas áreas sob administração de determinadas arrendatárias.  

 Não que toda empresa privada do setor portuário faça um bom gerenciamento, 

mas em geral os melhores exemplos advêm deste grupo. Isto pode se dar por diversos 

aspectos como a diferença de mentalidade entre gestores ou a necessidade de obtenção 

de selos e certificações ambientais, dentre outras causas possíveis. 

 Ademais, é possível traçar um paralelo da presença da FOCCO e a tendência 

vigente no setor portuário a partir da década de 1990. Desde então, observa-se um 

incentivo à penetração da iniciativa privada nos portos brasileiros (GOULARTI FILHO, 

2007). Assim, conceber a entrada de empresas privadas para efetuar o gerenciamento de 

resíduos não é algo propriamente distante da realidade atual. 

 Por fim, vale ressaltar que não se está defendendo a adoção do gerenciamento 

privado de resíduos em portos ou efetuando qualquer afirmação do gênero que deprecie 

a presença do poder público no setor portuário. Todavia, cabe à ciência buscar a análise 

franca dos fatos constatados, inclusive no que se refere às limitações que cercam as 

conclusões, tal como efetuado até o presente momento. Assim sendo, o que se afirma ao 
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final deste debate é que, à luz do observado, este talvez seja um tema cujo o 

aprofundamento é recomendável. 

6.2 Resultado por Categoria 

 Nesta seção, serão analisados os resultados dos cinco indicadores relacionados 

as categorias elaboradas neste estudo. Como este é o primeiro uso do indicador, os 

campos "Nota anterior" e "Evolução" encontram-se como não preenchidos, e assim, só 

serão mostrados na análise da primeira categoria visando ilustrar a ficha de resposta 

completa. 

 O primeiro indicador, referente a categoria A, "Recursos para a gestão de 

resíduos", contém cinco perguntas relativas às opções disponíveis para o gerenciamento 

de resíduos, tais como quantidade de funcionários e equipamentos, além de outras 

questões como adoção de tecnologias para o gerenciamento. Nenhuma das perguntas 

está entre as cinco mais importantes segundo a opinião dos especialistas e juntas somam 

11,45 dos 67,03 pontos totais relativos à soma do peso de todas as questões.  

 

Figura 24: Resultados obtidos pelo Porto do Forno no indicador relativo à categoria Recursos para a 

gestão de resíduos. 

 Conforme observado na Figura 24, o Porto do Forno obteve uma nota de 81,01, 

o que o coloca no patamar de completamente adequado (seção verde). Apenas uma 

questão foi respondida em desacordo com o melhor cenário possível. Como nesta 

pergunta o Porto não obteve nenhum ponto, houve o afastamento da nota considerada 

como a mais elevada possível. 

 No entanto, a avaliação pode ser considerada como bastante boa. Uma nota tão 

elevada denota que o Porto encontra-se dotado de condições suficientes para realizar 

apropriadamente o gerenciamento de resíduos, o que ajuda a justificar o alto 

desempenho obtido no quadro geral. Cabe destacar, por exemplo, a adoção de 

tecnologias para o aprimoramento do gerenciamento como um dos pontos fortes do 

Forno no âmbito deste primeiro tema. 
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 Para fins de comparação, vale citar que, em pesquisa realizada nos portos 

europeus, descobriu-se que 67% deles têm equipe exclusiva para a gestão ambiental 

(KITZMANN e ASMUS, 2006). Assim, o Porto do Forno se iguala neste quesito a 

maioria das instituições cujo manejo das questões ambientais é referência para os 

setores portuários de outras partes do mundo. 

 Dando sequência a análise, o segundo indicador trata da categoria B, "Controle 

da informação e capacitação". Nesta encontram-se dez perguntas referentes à geração, 

armazenamento e divulgação da informação relacionada ao gerenciamento de resíduos. 

Destaca-se a pergunta com maior peso segundo os especialistas, relativa à presença de 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), além das questões acerca da 

pesagem e da classificação de resíduos, empatadas em quinto lugar em relação a este 

critério. Juntas, as dez perguntas da Categoria B somam 23,86 pontos dos 67,03 que 

compõe o indicador, sendo assim a de maior importância quanto a este aspecto. 

 

Figura 25: Nota do Porto do Forno no indicador da categoria B, Controle da informação e capacitação. 

 De acordo com o exposto na Figura 25, o Forno alcançou mais uma vez o 

patamar mais elevado (Completamente Adequado) ao atingir 79,31 pontos. Apenas três 

questões foram respondidas em uma situação diferente da ideal, sendo uma desta 

classificada como o pior cenário possível. Vale lembrar que o detalhamento das 

questões em que houve não conformidade em relação ao cenário de referência serão 

discutidas posteriormente, de modo que não caibam maiores explanações neste 

momento.  

 Apesar destas questões, o Porto do Forno atingiu um patamar bastante adequado 

no que se refere à gestão da informação. Isto significa que são gerados dados em 

qualidade e quantidades apropriadas acerca do tema resíduos sólidos, e que estas 

informações são repassadas às partes interessadas.  

 De modo a exemplificar o descrito acima, pode-se citar o êxito em questões 

como a presença de um PGRS atualizado e a ocorrência de capacitação continuada dos 

funcionários. Neste caso, mais uma vez o Forno se encontrou em conformidade com 
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58% dos portos europeus, que declararam investir em capacitação de seus funcionários 

para o trato das questões ambientais (KITZMANN e ASMUS, 2006).  

 O terceiro indicador deste recorte mais detalhado refere-se a categoria C, 

"Redução da geração e destinação" que através de oito perguntas contempla qual o 

encaminhamento dado aos resíduos gerados no porto. Dentre estas, a questão acerca da 

destinação foi considerada como a segunda mais importante segundo os especialistas, 

enquanto a que trata da coleta seletiva foi considerada como a terceira. As oito questões 

da categoria C totalizam 18,48 pontos, sendo esta a segunda mais importante de acordo 

com este critério. 

 

Figura 26: Pontuação do Porto do Forno no indicador da categoria C, redução da geração e destinação. 

 A Figura 26 aponta o desempenho obtido neste terceiro tema. Com a pontuação 

de 59,10, o Porto do Forno obteve nesta categoria seu pior desempenho, sendo esta uma 

das duas ocasiões em que a nota colocou o Porto no patamar "superior ao adequado" 

(amarelo), e não no "completamente adequado". De certo modo, esta análise aponta que 

o Forno obteve um desempenho muito bom no plano geral, visto que mesmo em sua 

pior categoria, ainda se encontra confortavelmente acima da nota mínima de adequação, 

que é de 50%.  

 Por outro lado, também é verdadeiro que esta foi a categoria que mais pesou 

para que o Porto do Forno se mantivesse distante da situação de adequação plena no 

plano geral. Dentre as oito questões, quatro foram respondidas de modo completamente 

adequado (valor 1,00), uma como adequada (0,50) e três foram respondidas em um 

nível abaixo do adequado (0,25 ou 0,00). 

 A nota desta categoria aponta que as destinações empregadas estão em média em 

um patamar acima do adequado, porém ainda há oportunidade para melhorias. O porto 

por exemplo visa constantemente a redução e a reciclagem de seus resíduos para uso 

interno, o que certamente são práticas adequadas de gerenciamento. 

 Outro exemplo positivo consiste no fato de que já foi avaliada a possibilidade de 

aproveitamento energético dos resíduos, sendo esta postura bastante arrojada para a 
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realidade portuária do país. A questão referente a este tema, a de número 23, é uma das 

que mais se relaciona com os princípios (Artigo 6º), objetivos (Artigo 7º) e instrumentos 

(Artigo 8º) da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que realça a importância do bom 

desempenho obtido. 

 Retomando a análise por temas, o quarto indicador refere-se a categoria D, 

chamada de "Armazenamento e retirada". Nesta, constam apenas três perguntas, que 

avaliam os locais de retenção de resíduos e o seu encaminhamento para as destinações 

finais. As perguntas deste grupo somam apenas 7,24 pontos segundo a classificação dos 

colaboradores, que apontaram ainda a questão acerca da central de resíduos como a 

quarta mais importante de todo o estudo. 

 

Figura 27: Pontuação do Porto do Forno na categoria D - Armazenamento e retirada. 

 Conforme apresentado na Figura 27, o Porto do Forno obteve o desempenho 

máximo nesta categoria, sendo este um cenário considerado como completamente 

adequado, evidentemente. Foi obtido êxito nas três questões do grupo, sendo estas 

relativas ao armazenamento temporário, à construção da central e ao processo de 

retirada.  

 Uma boa nota na categoria D aponta que há no Porto do Forno uma preocupação 

com o armazenamento, postura esta que evita riscos à saúde e ao meio ambiente, além 

de preservar as características dos resíduos e facilitar seu aproveitamento. Na visita 

efetuada ao Porto do Forno em janeiro de 2014, observou-se que o armazenamento é um 

dos aspectos mais proeminentes do gerenciamento de resíduos lá praticado. Deste 

modo, a nota máxima na categoria D não era de modo algum inesperada. 

 O último indicador a ser considerado é o relativo a categoria E, "Resíduos de 

Embarcação". Este bloco de perguntas é facultativo, visto que a retirada de resíduos de 

embarcações não é realizada em todos os portos. No caso do Forno, esta é uma questão 

especialmente relevante, sobretudo pelo fato de que o Porto tem atuado cada vez mais 

no suporte a atividades offshore, o que inclui prestar serviços como a retirada de 

resíduos. 
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 Em suma, são apenas três perguntas neste bloco, que contemplam aspectos como 

acompanhamento da retirada de resíduos e equipamentos adequados para o manejo 

deste tipo específico de materiais. As questões somam 6 pontos segundo a opinião dos 

colaboradores, dentre os 67,03 pontos totais. Não há na categoria E nenhuma pergunta 

considerada como uma das cinco mais importantes. 

 O desempenho do Porto do Forno foi de 66,67%, sendo esta a segunda categoria 

em que o gerenciamento foi classificado como "superior ao adequado", conforme pode 

ser observado na Figura 28. Trata-se de um desempenho bastante superior ao patamar 

mínimo de adequação, segundo a avaliação proposta nestes indicadores, mas distinto do 

nível "completamente adequado", obtido pelo Forno em outros temas e na avaliação 

geral. 

 

Figura 28: Pontuação do Porto do Forno na categoria E, "Resíduos de embarcação". 

 O referido Porto obteve êxito completo em duas das três questões, relativas à 

descaracterização e acompanhamento da retirada. Na outra pergunta do grupo, a 

resposta dada foi classificada como completamente inadequada, e será discutida 

posteriormente.  

 Isto mostra que mesmo não estando adequado em alguns pontos, é possível ser 

classificado como "superior ao adequado" na avaliação final da categoria. É necessário, 

no entanto, que as demais questões envolvidas permitam a compensação do aspecto 

negativo, como foi o caso.  

 Vale salientar que, mais uma vez, o resultado parece estar de acordo com a 

realidade, visto que o Porto do Forno apresenta um manejo de resíduos de embarcação 

bastante apropriado, embora melhorias sejam necessárias para atingir um patamar ideal, 

de acordo com as respostas fornecidas. Esta descrição representa fielmente o esperado 

da classificação "superior ao adequado", representada pela seção amarela do gráfico 

acima. 

 Por fim, ainda sobre as questões da categoria E, cabe ressaltar que a aplicação do 

questionário apontou a necessidade de revisão do título da pergunta 29. Em sua versão 
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anterior, esta questão abordava a aplicação do procedimento de descaracterização 

empregando os equipamentos citados na questão 28. No entanto, é possível realizar 

estas ações mesmo sem a autoclave e o incinerador, por exemplo por meio da utilização 

de equipamentos de empresas de fora do porto. A resposta adequada do Forno na 

questão 29 apesar do resultado da questão 28 suscitou a necessidade desta modificação, 

evidenciando assim a relevância de se testar continuamente a metodologia. 

6.3 Resultado por pergunta 

 Nesta seção, a contribuição concedida pelo Porto do Forno será avaliada de 

acordo com o nível mais detalhado, que é a análise por pergunta cuja resposta não foi 

considerada como "completamente adequada". Vale lembrar que este patamar, o 

completamente adequado, foi o considerado como balizador para a construção dos 

indicadores.  

 Embora as perguntas não sejam os indicadores propriamente ditos, e sim a forma 

de entrada de informações, optou-se por apresentar este recorte mais básico por diversos 

motivos. O primeiro é o fomento a cultura de melhora contínua no ambiente portuário. 

Além disso, objetiva-se também evitar situações impertinentes decorrentes da agregação 

excessiva dos dados e da perda de informações, como a perda de resposta para o 

diagnosticado, tal como discutido por VAN BELLEN (2002). Espera-se, pela análise 

por pergunta e pela citação de qual seria a resposta adequada que este problema seja 

superado. 

 É importante frisar que, ao mostrar apenas as questões em que o Porto não 

obteve nota máxima, não se pretende enfatizar o erro e o mal desempenho das 

instituições. Pretende-se, por outro lado, adotar uma abordagem que seja tão concisa e 

instrutiva quanto possível. Ademais, não há necessidade de abordar aquilo que o gestor 

já sabe e pratica, de modo que tenha respondido ao questionado corretamente. Assim, 

apresentar na ficha de resposta e comentar neste espaço todas as 29 perguntas seria 

exaustivo e possivelmente contraprodutivo. Por fim, vale ressaltar que diversos acertos 

já foram enaltecidos na seção anterior. 

 O Porto do Forno concedeu respostas distintas da ideal em apenas nove ocasiões, 

dentre as 29 possíveis, o que facilita as análises que se seguem. É relevante considerar 

que a realidade portuária brasileira é distinta da observada no Porto do Forno. Neste 
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sentido, para portos com desempenho bastante ruim, seria mais apropriado apresentar e 

comentar apenas as respostas inferiores à classificação mínima de adequação, aqui 

denominada de "adequada", que confere um multiplicador de 0,5 na questão. 

 Esta divisão pode ser eficiente uma vez que apresenta ao porto um avanço 

alcançável em menor horizonte temporal. Para a instituição que obtém uma nota geral 

muito ruim, atingir o patamar de adequação (nota 50%) já é um esforço considerável e 

que demanda a implantação de medidas complexas. Desta maneira, apontar um cenário 

ideal, porém distante de ser atingido, pode ser ineficaz se comparada à opção de 

apresentar o primeiro degrau que deve ser buscado.  

 Retomando a análise por pergunta do Porto do Forno, na categoria A - Recursos 

para a gestão de resíduos, apenas uma pergunta foi respondida em desacordo como o 

padrão de referência para a construção dos indicadores, que é a resposta de maior 

adequação (valor 1,00). A Figura 29 é uma captura de tela da ficha de respostas 

referente a este conteúdo. 

 

Figura 29: Resposta distinta da ideal fornecida pelo Porto do Forno na categoria A. 

 Conforme salientado na figura supracitada, a pergunta quatro aborda as 

iniciativas do Porto em buscar medidas consorciadas em vista de um melhor 

gerenciamento de resíduos. A resposta concedida foi a "D - Não sei / Não quero 

responder", que apresenta valor 0,00. Assim, todos os 2,17 pontos possíveis desta 

questão foram perdidos.  

 Cabe lembrar que a pontuação da pergunta é obtida por meio da multiplicação 

entre o peso da questão e o valor da resposta. Enquanto a primeira parte foi dada pela 

média da contribuição de diversos especialistas, a segunda foi definida com base na 

qualidade das respostas possíveis, hierarquizadas em função da situação mais adequada, 

cuja pontuação foi estabelecida como 1,00. Ao responder desta forma, o porto obtém os 

pontos relativos ao peso total da questão. 
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 É possível que a resposta concedida se deva ao fato de que há questões no Forno 

que não cabem à FOCCO. Assim, talvez tenha ocorrido a busca de soluções integradas, 

mas estas tenham escapado à análise. 

 Além disso, é importante salientar que no Porto do Forno já ocorre o 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos, que sem dúvida é a principal medida 

cabível no âmbito portuário a partir do conceito de soluções integradas. A própria 

atuação da FOCCO já consiste em uma busca por parcerias, embora esta seja mais 

antiga do que o avaliado pela questão. Observa-se então um possível descolamento 

entre o conteúdo visado e o conteúdo captado pela pergunta, de modo que a aplicação 

prática tenha evidenciado a necessidade de revisão da questão. 

 Por fim, a busca por soluções integradas é extremamente relevante segundo a 

ótica da PNRS (BRASIL, 2010). Em um levantamento feito anteriormente, foram 

comparadas as vinte e nove questões deste estudo com o conteúdo abordado nos 

parágrafos dos artigos 6ª (princípios), 7º (objetivos) e 8º (instrumentos) da referida Lei. 

Assim, pode-se concluir que a proposição de soluções integradas é um dos pilares da 

PNRS, visto que este tema encontra-se em dezessete parágrafos dos três artigos citados. 

Ademais, de acordo com questões já abordadas, a atuação integrada é bastante 

recomendável no setor portuário (MACIEL, 2005, CESAR, 2005) por aspectos como 

ganhos de escala e facilitação do planejamento (CESAR, 2005). 

 Dando sequência a análise por pergunta, no que se refere às questões da 

categoria B, "Controle da informação e capacitação", o Porto do Forno não respondeu 

de acordo com o melhor cenário possível três perguntas. Estas questões encontram-se 

destacadas na Figura 28. 
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Figura 30: Questões da categoria B respondidas em desacordo como cenário mais adequado. 

 A primeira questão a ser analisada é a de número 7, que aborda o Cadastro 

Nacional de Operadores de Resíduos Sólidos, um dos instrumentos da PNRS (BRASIL, 

2010). Esta Lei aponta ainda que devem ser cadastradas todas as empresas que operam 

alguma fase do gerenciamento de resíduos perigosos. O respondente citou que no Forno 

apenas parte das empresas encontram-se cadastradas, sendo esta uma resposta 

classificada como "inferior a adequada". 

 Isto conferiu ao porto um valor de resposta de 0,25. Como a questão tinha um 

peso de 2,45 segundo a opinião dos colaboradores externos, o Forno obteve apenas 0,61 

pontos, havendo perda de 1,84 pontos no âmbito geral. O cenário ideal consistia no 

cadastramento de todas as empresas que atuam no Porto.  

 Todavia, é importante considerar que isso se aplica apenas às empresas que 

manejam resíduos perigosos. Uma vez que isto não está explícito na pergunta, pode ter 

acontecido de o porto estar adequado, mas não ter respondido de maneira apropriada. 

Assim, a questão 7 consiste no segundo caso que carece de revisão. 

 A pergunta seguinte a ser analisada é a de número 11, que aborda a publicação 

dos dados relativos ao gerenciamento de resíduos do porto. Isto envolve aspectos como 

a divulgação de práticas ocorrentes no porto, de parcerias estabelecidas, da destinação 

de materiais e da quantidade de resíduos gerados. 
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 Uma instituição pública deve prezar pela transparência de suas informações. Em 

última análise, isto permitiria ao público averiguar e opinar acerca dos dados, além de 

facilitar a geração de conhecimento por parte do meio acadêmico. Deste modo, a 

resposta mais adequada, que conferiria a pontuação de valor 1,00, representa a 

publicação dos dados em versão impressa e em versão digital, valendo-se da internet 

neste caso.  

 O respondente sinalizou que não sabia ou não desejava responder, de modo que 

não foi possível fazer recomendações específicas acerca da realidade do Forno. Esta é 

uma resposta que apresenta o valor 0,00, e assim, houve perda integral dos 1,93 pontos 

possíveis de serem obtidos na questão onze. 

  A última pergunta a ser citada na categoria B é a de número 13. Esta questão 

refere-se à ocorrência de iniciativas de educação ambiental para o entorno e para os 

funcionários do Porto. Neste sentido, destaca-se o fato de que a educação ambiental 

também é um instrumento da PNRS (BRASIL, 2010).  

 A resposta fornecida foi de que há atividades voltadas para a temática de 

resíduos sólidos, sendo estas direcionadas para os funcionários do Porto. Esta resposta é 

considerada como adequada, de modo que o Porto obteve um valor de 0,50, o que 

confere uma pontuação de 1,17 pontos dos 2,34 possíveis.  

 Por outro lado, a situação considerada como completamente adequada é aquela 

em que as atividades de educação ambiental contemplam os funcionários do Porto e a 

comunidade do entorno. Isto porque a comunidade afeta e é afetada fortemente pelo 

Porto. Assim, envolver estes atores não só é recomendável como também é produtivo, 

além de reforçar as boas interações presentes na relação porto-cidade. 

 A terceira categoria (C), intitulada "Redução da geração e destinação", é a que 

contém mais questões respondidas de maneira distinta da ideal. A Figura 31 destaca 

estas questões. 
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Figura 31: Questões a serem aprimoradas na categoria C, redução da geração e destinação. A imagem 

acima foi editada para reunir duas capturas de tela da ficha de resposta. 

 Tal como exposto, a primeira pergunta a ser debatida é a de número 16, que se 

refere à ocorrência de coleta seletiva. Este é um dos tópicos mais relevantes do 

gerenciamento de resíduos, sendo influente sobre diversos outros procedimentos 

relativo ao manejo destes materiais. Dada a importância, a coletiva seletiva é diversas 

vezes citada na PNRS (BRASIL, 2010), que também a considera como um de seus 

instrumentos. 

 A resposta concedida pelo Forno é de que a coleta seletiva está parcialmente 

implantada. Esta foi uma situação considerada como inferior à adequada, de modo que 

foi concedido valor de 0,25. Todavia, o quadro observado representa um avanço em 

comparação ao cenário em que a coleta seletiva não está implantada, de modo que ao 

menos alguma pontuação foi concedida, reconhecendo a iniciativa. 

 Assim, o Porto obteve um total de 0,68 pontos de um total de 2,72 pontos 

disponíveis nesta questão. Os outros 2,08 pontos seriam alcançados caso fosse dada a 

resposta referente ao cenário em que a coleta seletiva encontra-se plenamente 

implantada, contemplando todos os resíduos gerados no Porto. 

 A pergunta 19 apresenta um perfil bastante diferente das demais. Questiona-se 

nela a destinação de dezenove tipos de resíduos bastante frequentes no setor portuário. 

De todos os temas abordados nestes indicadores, é possível que este seja o que incorre 
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em maiores impactos para o ambiente, para a sociedade e para a economia, em caso de 

respostas não adequadas. Portanto, é uma questão indubitavelmente digna de destaque. 

 Na Figura 31 foram listadas apenas as tipologias em que o desempenho do Forno 

poderia ter sido melhor do que o apresentado. Como no referido Porto há bastante 

controle sobre as destinações, foram observadas basicamente duas situações. 

 A primeira é aquela em que os resíduos foram enviados para aterros sanitários, 

quando poderiam ter sido doados ou vendidos. Encontram-se nesta situação a borracha, 

os resíduos de varrição e os materiais orgânicos, que receberam o valor de 0,50 pelas 

respostas concedidas. 

 Enviar para aterro materiais que ainda possuem possibilidade de aproveitamento 

incorre em perdas econômicas, ambientais e sociais, além configurar um desrespeito à 

hierarquia de opções de destinação proposta pela PNRS (BRASIL, 2010). No entanto, a 

opção empregada pode ser considerada como adequada (mas não ideal), uma vez que 

aterros sanitários são seguros e regularizados. 

 Já a segunda situação é a observada nos casos em que os resíduos foram 

incinerados, mas poderiam ter recebido outra destinação. Esta deve ser uma solução 

empregada em situações absolutamente necessárias, como quando é preciso inertizar 

algum volume de materiais perigosos. A incineração é custosa e ocasiona a emissão de 

gases de efeito estufa, além de consolidar de maneira irreversível o não aproveitamento 

dos resíduos sólidos, a não ser nas ocasiões em que há aproveitamento energético. 

 Assim, nas tipologias lâmpadas, pilhas e baterias, toners e cartuchos de 

impressora, a nota recebida foi 0,00, uma vez que há opções de reciclagem para estes 

materiais.  

 A terceira situação é aquela em que a incineração foi empregada, e esta é uma 

opção razoável, embora outras alternativas possam ser buscadas. Nas tipologias outros 

resíduos perigosos, produtos químicos não perigosos, resíduos contaminados com óleo e 

resíduos oleosos líquidos, a nota pela incineração foi de 0,50, visto que esta é uma 

solução segura. 
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 A nota final na questão 19 é composta pela média dos valores em todas as 

dezenove tipologias. Os itens informados como não ocorrentes no Porto foram 

descartados da conta final, sendo estes os resíduos de construção civil e a madeira. 

 Acerca do conteúdo discutido acima, é preciso considerar que a análise das 

destinações é um ponto bastante delicado. Isto porque nem sempre há todas as 

destinações possíveis em um raio de distância aceitável para o gerenciamento de 

resíduos. Isto é especialmente válido para as opções de doação e venda, frequentemente 

só presentes nas maiores cidades do país. 

 Mesmo nessas localidades, é recorrente o problema de não haver opções 

abundantes para todas as tipologias. Assim, a nota pode ficar abaixo do esperado, mas 

não por responsabilidade da Administração Portuária, que precisa lidar com limitações 

da área onde o porto se insere. 

 Por fim, após o cálculo da média, o Porto do Forno obteve valor de 0,62. No 

entanto, como só foram trabalhados os valores 0,00, 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00, a nota foi 

arredondada para a opção mais próxima da obtida, que foi a de 0,50. Assim, como o 

peso desta questão de acordo com os colaboradores foi de 2,90, o Porto obteve uma 

pontuação final de 1,45 nesta questão. 

 De volta à análise por perguntas da categoria C, o Porto do Forno não obteve um 

rendimento satisfatório na questão 20, que se refere ao reuso de resíduos em atividades 

do Porto. A resposta concedida foi de que não ocorre reuso de nenhum tipo de material, 

o que confere o valor de 0,00 na questão. Desta forma, todos os 2,31 pontos possíveis 

foram perdidos. 

 A resposta ideal seria o reuso de ao menos duas tipologias de resíduos. É 

compreensível que realizar o reuso seja complicado, pois isto pode demandar uma 

logística complexa de captação, preparo e emprego do material em uma cadeia 

produtiva. Em portos pequenos, com a escala e variedade de geração reduzidas, esta é 

uma iniciativa ainda mais complicada. No entanto, dada a relevância do tema, esta 

questão não pode ser negligenciada. Vale lembrar que a reutilização é a primeira opção 

de destinação ambientalmente adequada da PNRS (BRASIL, 2010), sobretudo por 

apresentar um efeito-cascata sobre outras etapas do gerenciamento. 
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  A última pergunta da categoria C é a de número 22, que trata da preferência de 

compra por produtos que empreguem materiais recicláveis em sua composição. O 

fomento à aquisição deste tipo de itens por parte de órgãos governamentais é uma 

atitude que fortalece este tipo de mercado. Além disso, consiste em um dos objetivos da 

PNRS (BRASIL, 2010).  

 O respondente apontou que no Porto do Forno não há preferência pela compra, 

de modo que o valor obtido para esta questão foi 0,00. Esta questão tinha um peso de 

apenas 1,76 pontos, sendo assim a segunda menos importante segundo opinião dos 

colaboradores, de modo que a perda de pontos foi reduzida.  

 O Porto do Forno obteve êxito completo em todas as questões da categoria D, 

"Armazenamento e retirada de resíduos". Portanto, esta análise segue para a categoria E, 

"Resíduos de embarcação", onde apenas uma questão não foi respondida da maneiras 

mais adequadas possível. A Figura 32 apresenta este conteúdo. 

 

Figura 32: Única pergunta da categoria E, Resíduos de embarcação, que carece de apontamentos acerca 

do cenário mais adequado possível. 

 Tal como observado na referida figura, a questão a ser comentada é a de número 

28, que aborda a presença de equipamentos necessários à inertização e 

descaracterização de resíduos de embarcação. A resposta fornecida é a de que o Porto 

não possui autoclave e incinerador, sendo este o pior cenário possível neste âmbito, de 

modo que o valor de resposta obtido tenha sido 0,00. Isto ocasionou a perda dos 2,00 

pontos possíveis de serem alcançados por meio desta questão. 

 Mais uma vez, é possível compreender a realidade vigente no Porto. No caso 

destes dois equipamentos, é provável que seja necessário que a geração de resíduos se 

dê em escalas maiores do que a ocorrida no Forno. Assim, é possível que não haja 

viabilidade técnica ou econômica para manter o incinerador e a autoclave em atividade. 

Em decorrência disso, talvez seja recomendável modificar esta questão, de modo que as 

opções disponíveis considerem o tamanho do porto. Em perguntas do IDA esta 
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preocupação está presente, embora isto torne o fornecimento de resposta um pouco mais 

complexo.  

 Ademais, é válido ressaltar que o Forno realiza procedimentos de 

descaracterização em todos os resíduos de embarcação, de acordo com o respondido na 

questão 29. Não há maiores informações sobre como este procedimento se dá na 

ausência destes equipamentos. Ao menos no que se refere à incineração, é razoável 

assumir que o Porto as mesmas estruturas onde são incineradas as tipologias de resíduos 

citadas na questão 19.  

6.4 Considerações gerais sobre os resultados 

 Acerca do conteúdo discutido até o momento, é importante retomar à escala 

mais ampla e efetuar a análise do resultado principal. É notório que a nota geral do 

Porto do Forno foi se tornando progressivamente mais baixa por conta de pequenas 

perdas em diversas perguntas. Em todo caso, ressalta-se o bom desempenho atingido, 

considerado como completamente adequado no principal indicador deste estudo, a Nota 

Global. 

 No entanto, há, por exemplo, a necessidade de expandir a coleta seletiva 

(questão 16) e as atividades de educação ambiental (questão 13). Nestes temas, já se 

percebe a mentalidade correta, de modo que apenas alguns ajustes sejam necessários. 

Em algumas outras questões, é preciso rever a conduta de forma mais ampla. São 

exemplos a compra de materiais recicláveis e a publicação dos dados referentes ao 

manejo de resíduos. 

 Dado o exposto, é possível conceber uma nota ainda mais alta mediante algumas 

mudanças não estruturais e atingíveis em curto prazo. Também é pertinente afirmar que 

os valores descontados não inferiorizam de modo algum o bom gerenciamento de 

resíduos ocorrente no Porto 

 Em suma, ao que apontam os resultados aqui discutidos, bem como a visita de 

campo, o Porto do Forno não se constitui como um exemplo típico do setor portuário 

brasileiro, com dificuldades para instituir as boas práticas ambientais. Isto fica explícito 

por respostas como o tamanho da equipe de meio ambiente, superior a cinco 

funcionários.  
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 Raríssimos são os portos do país que apresentam este contingente específico, 

mesmo naqueles onde a movimentação de carga é dezenas de vezes superior a do Forno. 

Isto aponta que as mudanças que se fazem necessárias no setor já estão em curso neste 

Porto.  

 Esta mentalidade arrojada também se manifesta na aceitação em colaborar com o 

desenvolvimento destes indicadores. A postura proativa e de suporte ao meio científico 

já evidencia bastante sobre a conduta das questões ambientais no Porto. Indica também 

que os respondentes não se ativeram ao receio de serem avaliados, o que sequer era o 

objetivo deste estudo. Os gestores, por sua vez, compreenderam a necessidade de acesso 

a informação para o desenvolvimento de uma ferramenta para o benefício do próprio 

setor portuário, sendo esta conduta digna de nota.  

 Isto posto, estima-se que as boas práticas de resíduos sólidos ocorrentes no 

Forno, conforme aponta o resultado geral dos indicadores, não devem se encerrar 

apenas neste tema. Aliás, isto remete a afirmação feita anteriormente de que o 

gerenciamento de resíduos consiste em um bom representante da gestão praticada em 

uma instituição (CESAR, 2005). 

 Por fim, cabe destacar que no caso do Forno, o bom desempenho no manejo de 

resíduos deve ser fundamental para atração de oportunidades de negócios, o que deve 

ajudar a consolidar a tendência de maior uso do Porto como suporte para as atividades 

offshore. Este é um bom exemplo de como as questões ambientais podem ser decisivas 

para o futuro do setor portuário brasileiro. 
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7. CONCLUSÃO 

 De modo a delinear as conclusões deste estudo, é relevante em um primeiro 

momento retomar alguns pontos abordados ao longo deste trabalho. Inicialmente, 

destaca-se a relevância do setor portuário para a economia mundial, o que se reflete no 

fato de que hoje 80% do comércio mundial passa pelos portos (UNCTAD, 2012). No 

Brasil, este cenário não é diferente. O país movimentou 928,4 milhões de toneladas em 

2013 em seus portos, sendo este montante majoritariamente composto por granéis 

sólidos e líquidos (LABTRANS, 2014a). 

 Apesar de a importância do setor portuário brasileiro ser indubitável, inclusive 

em aspectos históricos, os portos sempre receberam menos atenção do que o devido, 

resultando em carências significativas no setor, o que se reflete também na gestão 

ambiental portuária.  Assim, é possível afirmar que o setor portuário brasileiro não 

incorporou o manejo apropriado das questões ambientais (CUNHA et al., 2006). 

 Neste sentido, diversos obstáculos devem ser superados, tais como a grande 

quantidade de órgãos envolvidos, o excesso de burocracia (DE VALOIS, 2009) e a 

escassez de recursos financeiros (GOULARTI FILHO, 2007). Isto incorre em 

problemas que deverão ficar ainda mais graves caso se concretize a previsão de 

expansão do transporte aquaviário (COSTA, 2006, apud DE VALOIS, 2009). 

 É preciso reconhecer que, apenas mediante diversos ajustes o setor portuário 

poderá contribuir de forma significativa para a transição rumo a uma sociedade 

ambientalmente mais amigável. Dentre outras medidas, é fundamental um maior 

investimento em gestão ambiental portuária, (CEFTRU e ANTAQ, 2011a, KITZMANN 

e ASMUS, 2006), e neste sentido, os indicadores ambientais se mostram como um 

recurso relevante. 

 Diversas são as vantagens de seu emprego, como a capacidade de simplificar 

processos e objetos de estudo (VAN BELLEN, 2002) e a sua utilidade na composição 

de avaliações (PEREIRA et. al., 2011). Dado o setor portuário atual, os indicadores do 

tipo qualitativo são especialmente relevantes. Os indicadores qualitativos são bastante 

proeminentes em situações em que há uma forte carência de dados disponíveis 

(PEREIRA, 1999). 
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 Uma das principais questões ambientais da atualidade é a dos resíduos sólidos 

(INSTITUTO ETHOS, 2012). Esta relevância se aplica especialmente aos resíduos 

portuários, visto que estes se constituem como ameaças à saúde e ao meio ambiente 

(CESAR, 2005). Neste sentido, é importante realizar o planejamento (EPA, 2002) e a 

coleta de dados sobre o tema (ABRELPE, 2013). Apenas com um conhecimento mais 

específico acerca do assunto e das realidades locais será possível aprimorar o quadro 

vigente.  

 O principal marco na história do tema resíduos sólidos no Brasil foi a 

promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010. Destacam-se 

conceitos como o poluidor-pagador, a logística reversa, o direito da sociedade ao acesso 

a informação e o estabelecimento de instrumentos econômicos (BRASIL, 2010). 

 Assim, a metodologia aqui desenvolvida visou propor indicadores sucintos, 

adequados à realidade e úteis para promover mudanças. Foram empregadas 29 questões 

qualitativas sobre o gerenciamento de resíduos e sobre a adequação dos portos à PNRS. 

Estas foram enviadas para profissionais ligados ao tema, que atribuíram pesos a cada 

pergunta.  

 As questões acima citadas subsidiaram a construção de seis indicadores, um 

geral, denominado Nota Global, e outros cinco referentes a cada uma das categorias de 

perguntas. O cálculo da Nota Global consiste na média ponderada dos pontos obtidos 

em cada questão, sendo este valor transformado em uma escala percentual. O cálculo 

dos pontos das categorias é feito de maneira análoga, sendo consideradas apenas as 

perguntas contidas em cada um dos cinco temas. 

 A apresentação dos resultados objetivou tornar a avaliação acessível tanto no 

plano global quando em níveis mais detalhados, além de facilitar a comunicação sobre o 

tema e a mudança de postura. 

 Ao longo do processo de desenvolvimento, foram constatadas algumas 

dificuldades, dentre as quais destacam-se essencialmente duas. A primeira consiste na 

dualidade entre fazer uma abordagem completa sobre um tema complexo, porém de 

maneira sucinta. Ao final, obteve-se um conjunto de 29 questões que devem ser 

respondidas para utilizar os indicadores, o que pode parecer exaustivo em um primeiro 

momento. 
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 No entanto, como não há necessidade de anexar nenhum documento 

comprobatório e como não é preciso executar nenhuma rotina de mensuração de dados, 

a aplicação deve ocorrer de modo consideravelmente rápido. Além disso, os 29 

colaboradores consultados não apontaram para a exclusão de nenhuma das questões, o 

que indica que realmente o conteúdo contemplado já é sucinto.  

 Outra dificuldade operacional associada à pesquisa de campo se deu na definição 

dos portos a serem estudados na aplicação dos indicadores. A escolha nem sempre é 

definida pelas características técnicas associadas a hipótese do estudo, sendo esta uma 

questão intrínseca na dualidade que o pesquisador se defronta entre a disponibilidade 

das informações, logística, acesso as pessoas responsáveis, custos, interesse dos 

responsáveis em participação efetiva na pesquisa e o  tempo de resposta. Este aspecto 

em especial foi subestimado neste estudo, ao passo que foi superestimado o interesse 

efetivo no desenvolvimento desta ferramenta. 

 Cabe ponderar que as administrações de quatro portos foram contatadas, tendo 

apenas o Porto do Forno (por meio da FOCCO) apresentado um retorno positivo, apesar 

de sempre ter sido esclarecido que o estudo não se referia a uma situação de auditoria 

direcionada a gestão dos resíduos sólidos. Neste sentido, é razoável refletir que este 

pode ter sido um dos maiores entraves para a realização do estudo, incorrendo em uma 

baixa resposta inicial. Vale considerar que o tempo disponibilizado para a resposta foi 

relativamente curto (oito semanas). 

 Mas, além desta importante ressalva, esta conduta também evidencia uma 

pequena amostra da aversão dos entes portuários no processo colaborativo de criação de 

ferramentas de apoio a gestão. Esta é uma questão que reflete o modus operandi ainda 

reativo, sendo isto um contrassenso aos desafios presentes do setor portuário, dada a sua 

relevância na dinâmica Porto-Cidade, assim como na geração de riquezas. 

 Superadas estas questões, os resultados obtidos refletem a primeira experiência 

de uso da ferramenta, e claro, demonstram ainda o gerenciamento de resíduos praticado 

no Porto do Forno. No principal indicador desta análise, foi obtida a nota de 75,13, 

sendo esta elevada o bastante para classificar o Porto como completamente adequado. 

Assim, apenas alguns ajustes se fazem necessários visando a adequação completa do 

Forno às boas práticas de gerenciamento de resíduos e à instituição de todos os 

principais preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
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 Após o contato obtido em campo, poder-se-ia esperar até mesmo uma nota ainda 

mais elevada para o Forno. No entanto, a análise detalhada promovida pelo questionário 

evidenciou certos pontos que poderiam escapar sob outra forma de captação de 

informações. Por exemplo, a educação ambiental não atinge todos os atores e o Porto 

não torna público os dados acerca da geração de resíduos. Assim, compreende-se a nota 

conferida ao Forno. 

 Isto mostra que a metodologia aqui desenvolvida é pertinente e, mais importante, 

que é capaz de detectar detalhes. Portanto, trata-se uma boa forma de captar e processar 

informações acerca do gerenciamento de resíduos sólidos em âmbito portuário. Vale 

ressaltar ainda o desenvolvimento de uma interface que favoreceu a percepção dos 

pontos que carecem de melhoria, permitindo tanto o aprofundamento da análise geral 

quanto o reconhecimento dos caminhos a serem adotados visando a melhora contínua. 

 A aplicação dos indicadores evidenciou ainda a necessidade de pequenos ajustes 

em 3 das 29 questões. Assim, o esforço pela aplicação em pelo menos um caso prático 

se mostrou como relevante, visando deixar como legado uma ferramenta mais ajustada. 

Além disso, também em decorrência das reflexões ocorridas por meio da primeira 

aplicação dos indicadores, foi possível iniciar a discussão acerca das melhorias que se 

fazem necessárias para a ferramenta e as expansões possíveis de seu uso. 

 Dado o exposto, ainda que caibam aprimoramentos, espera-se que este estudo 

tenha contribuído para a expansão do conhecimento em uma área ainda pouco 

explorada, que é o uso de indicadores para avaliar e aprimorar o gerenciamento de 

resíduos sólidos portuários, com destaque para os conceitos da PNRS. 

 Indo além, todo o trabalho aqui empreendido culminou em uma ferramenta de 

uso simples, rápido e pouco custoso, que pode ajudar a disseminar uma conduta mais 

correta no setor portuário. Neste sentido, vale lembrar que o fomento a mudança de 

postura é uma das potenciais vantagens decorrentes do uso de indicadores (VAN 

BELLEN, 2002).  

 Isto se torna mais relevante quando se considera que os portos têm papel 

fundamental no país, tanto pela contribuição econômica quanto social discutida ao 

longo do texto. Além disso, é importante citar que o setor portuário integra um modal de 

bom desempenho ambiental, mas que precisa se modernizar para se consolidar como 
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uma opção ambientalmente adequada (TAVARES, 2000, apud MACIEL, 2005). 

Espera-se, ao final de todo o esforço empreendido, que a ferramenta aqui proposta dê 

uma contribuição relevante para esta mudança necessária do setor portuário. 

 Ademais, dado o compromisso com a ciência, é pertinente apontar de onde se 

deve partir visando aprimorar o conhecimento acerca dos indicadores sobre resíduos 

sólidos portuários. Ao longo do desenvolvimento do presente estudo, foram percebidas 

diversas oportunidades de melhorias destes indicadores. Parte destas melhorias não 

puderam ser incorporadas em função de questões como fidelidade ao escopo original da 

dissertação e escassez de recursos, sobretudo de tempo. Além disso, esgotar um tema 

novo e amplo seria uma pretensão bastante audaciosa. Assim, algumas das sugestões de 

estudos futuros encontram-se discutidas a seguir.  

 Cabe retomar o fato de que os indicadores aqui desenvolvidos são 

exclusivamente qualitativos por motivos já citados ao longo do estudo. Em um cenário 

futuro, havendo mais informações e uma cultura mais apropriada, é imprescindível o 

emprego de indicadores que contemplem dados quantitativos. Dentre estes, é possível 

citar alguns como a quantidade de resíduos perigosos, o percentual de recicláveis 

enviados para aterros e a quantidade de energia gerada a partir dos resíduos sólidos.  

 Outra abordagem pertinente consiste na adequação das questões para uso na 

iniciativa privada que atua no setor portuário brasileiro. Vale lembrar que esta parcela 

movimenta cerca de 63,66% das cargas que passam pelos portos do país (LABTRANS, 

2014a). A escolha pelo foco no setor público se deu pela maior necessidade deste e pelo 

princípio de empregar os recursos públicos para pesquisa no setor público  

 Todavia, reconhecem-se aqui as vantagens decorrentes da ampliação do escopo 

da análise. Seriam necessárias algumas modificações textuais, em geral bastante 

simples. No entanto, é possível que uma discussão mais profunda seja necessária, visto 

que algumas perguntas talvez não se apliquem nesta nova abordagem, e mesmo o peso 

das questões pode requisitar modificações substanciais, conforme avançarem as 

discussões sobre esta proposta de utilização. 

 Outro aspecto a ser considerado é que a ferramenta aqui delineada também pode 

ser incorporada a outros indicadores e metodologias de avaliação, uma vez que a 

adaptabilidade é um atributo bastante importante para um conjunto de indicadores 
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(PERIS-MORA et al., 2005). Esta questão foi considerada quando se estabeleceu como 

um dos pilares do presente estudo a transformação de dados qualitativos em uma 

informação quantitativa simples e contínua, sendo esta consideravelmente mais flexível 

e uma recomendação de PEREIRA (1999). 

 De acordo com as modificações acima expostas, poderiam ser estabelecidas 

diversas outras questões, como quais as diferenças explicam a distinção de rendimento 

entre a parte pública e privada de um mesmo setor, ou ainda se indicadores como o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) do entorno afetam o gerenciamento de resíduos 

praticado no porto. Estes são apenas exemplos, sendo as possibilidades bastante 

diversas, de modo que seria improdutivo e insuficiente discorrer sobre elas neste espaço.  

 Mediante a expansão da aplicação para outros portos, sobretudo considerando-se 

o uso contínuo dos indicadores, diversas outras questões também poderiam ser 

abordadas. Por exemplo, é possível que a aprovação de uma determinada Lei ou uma 

eventual mudança de postura de algum órgão competente tenha afetado o 

gerenciamento de resíduos ocorrido nos portos brasileiros? Evidentemente, ao responder 

questões como estas, é possível determinar posturas futuras visando gerar melhorias no 

setor. 

 Com aumento da amostra também seria possível ver quais perguntas do 

questionário variam de forma similar, indicando assim uma possível relação causal, 

quais são menos ou mais pertinentes e quais carecem de revisão para atingir seu 

objetivo. Isto ajudaria a deixar a metodologia aqui proposta mais consistente e mais 

versátil.  

 Ainda considerando os estudos futuros, outra iniciativa relevante consiste em 

buscar métodos que simplifiquem a análise desenvolvida nesta dissertação. Buscou-se 

desde o princípio criar uma ferramenta completa e sucinta. No entanto, dada a 

complexidade envolvida, não foi possível criar um questionário de entrada de 

informações com menos de 29 questões. Por outro lado, o gestor portuário pode estar 

interessado em um uso ainda mais breve, podendo uma eventual versão mais sucinta 

substituir ou não a versão apresentada nesta dissertação. 

 Assim, uma estratégia rápida de simplificação seria empregar apenas as 

perguntas com maior pontuação, de acordo com a contribuição dos colaboradores 
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externos. Deste modo, ter-se-ia a convicção de estar abordando apenas os tópicos mais 

importantes, de acordo com a opinião de diversas pessoas ligadas aos assuntos 

abordados. Todavia, este método não garante que as perguntas mais representativas 

acerca do gerenciamento de resíduos sejam mantidas na versão final. Assim, pode ser 

importante buscar maneiras mais consistentes de manter apenas as perguntas mais 

relevantes para abordar o gerenciamento de resíduos sólidos portuários. 

 Por fim, vale reafirmar que é bastante recomendável a aplicação contínua desta 

ferramenta por parte das Administrações Portuárias ou por demais órgãos competentes 

do setor, como a SEP. Apenas o uso contínuo pelos principais interessados poderá 

revelar outras melhorias e detalhamentos necessários. 

 Além disso, diversas são as vantagens decorrentes desta prática, como a 

possibilidade de averiguar quais portos estão obtendo progressos substanciais e quais 

necessitam de apoio para melhorar o seu gerenciamento. Esta postura de emprego 

contínuo de indicadores para o monitoramento é uma recomendação da ESPO (ESPO, 

2003), e ajuda ainda a manter as instituições atentas aos riscos ambientais (CEFTRU e 

ANTAQ, 2011a). Outra vantagem é a adaptação dos gestores portuários ao 

monitoramento e a melhora contínua.  

 Em suma, as modificações e aprimoramentos aqui discutidos aumentam a 

capacidade desta ferramenta de auxiliar o setor portuário em sua busca pela melhoria do 

desempenho ambiental. Além disso, estas alterações promoveriam o aprofundamento da 

discussão acerca do desenvolvimento do tema indicadores para resíduos portuários, 

sendo este um legado ainda mais substancial para o setor no país, sobretudo pela 

escassez de trabalhos neste campo. 
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ANEXO I - LISTA DE PERGUNTAS UTILIZADAS 

  A seguir, encontram-se dispostas as 29 questões que servem como entrada de 

informações para os indicadores. O número entre colchetes representa o peso de 

estabelecido para cada resposta, conforme critérios abordados na Tabela 4.  

A. Recursos para a gestão de resíduos 

1. Quantos funcionários estão alocados exclusivamente para a gestão ambiental no 

Porto? 

[0,00] Não há funcionário dedicado para a gestão ambiental no Porto; 

[0,25] Há entre 1 e 3 funcionários; 

[0,50] Há 4 ou 5 funcionários; 

[1,00] Há mais de 5 funcionários; 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

2. Quais equipamentos são utilizados para o gerenciamento de resíduos no Porto? 

 Prensa; 

 Compactador; 

 Balança; 

 Moinho; 

 O Porto não possui nenhum dos equipamentos citados; 

 Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

Respostas múltiplas: Marcar o quinto item [0,00] / Marcar itens, mas não a balança 

[0,25] / Marcar a balança [0,50] / Marcar a balança e dois itens [0,75] / Marcar todos os 

itens [1,00] 

 

3. Nos últimos dois anos, houve a adoção de alguma tecnologia para o aprimoramento 

do gerenciamento de resíduos no Porto? 

[0,00] Não; 

[0,25] Sim, houve a adoção de uma medida. Qual? 

[1,00] Sim, houve a adoção de duas ou mais medidas. Quais? 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 
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4. O Porto já buscou soluções integradas com outras organizações (empresas, 

associações e afins), com o intuito de viabilizar soluções mais sustentáveis para o 

gerenciamento de resíduos sólidos? 

[0,00] Não; 

[0,50] Sim, em um caso nos últimos dois anos. Qual? 

[1,00] Sim, em mais de um caso nos últimos dois anos. Quais? 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

5. Qual a situação atual do Porto em relação ao processo de licenciamento ambiental? 

[0,00] Não apresenta Licença de Operação; 

[0,25] Está em processo de obtenção da Licença de Operação; 

[1,00] Está participando de um Termo de Ajustamento de Conduta, visando corrigir não 

conformidades para obter a licença de operação; 

[1,00] Possui Licença de Operação. 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

B. Controle da informação e capacitação  

6. O Porto possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS)?  

[0,00] Não; 

[0,00] Não, mas está em elaboração;  

[0,25] Sim, mas não foi atualizado nos últimos dois anos; 

[1,00] Sim, tendo este sido atualizado nos últimos dois anos; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

7. As empresas que atuam no Porto estão cadastradas no Cadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos Perigosos; 

[0,00] Não; 

[0,25] Apenas parte das empresas; 

[1,00] Todas as empresas; 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

8. Os manifestos de transporte de resíduos gerados no porto são armazenados? 

[0,00] Não; 

[0,25] Armazena parte dos manifestos; 
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[1,00] Armazena todos os manifestos, não havendo exceções; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

9. O Porto armazena todos os certificados de destinação final de seus resíduos? 

[0,00] Não; 

[0,25] Armazena parte dos certificados; 

[1,00] Armazena todos os certificados, não havendo exceções; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

10. O Porto pesa todos os resíduos os que gera?  

[0,00] Não; 

[0,25] Apenas parte dos resíduos são pesados pelo Porto; 

[1,00] Todos os resíduos são pesados; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

11. O Porto torna público os dados acerca de sua geração de resíduos? 

[0,00] Não; 

[0,50] Sim, através de documentos impressos; 

[0,50] Sim, através de seu sítio na rede mundial de computadores; 

[1,00] Sim, através de documentos impressos e através de seu sítio na rede mundial de 

computadores; 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

12. O Porto possui iniciativas de capacitação continuada de seus funcionários, focadas 

no tema de resíduos sólidos? Considere apenas as iniciativas que estão em prática há 

mais de seis meses. 

[0,00] Não possui iniciativas de capacitação; 

[0,50] Possui iniciativas de capacitação na área de resíduos; 

[1,00] Possui iniciativas de capacitação, estando estas estruturadas em um programa de 

capacitação específico para o tema de resíduos; 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 
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13. O Porto desenvolve atividades de educação ambiental (EA) focadas na temática de 

resíduos, tendo como público-alvo os funcionários do Porto e as comunidades situadas 

em seu entorno? Considere apenas as atividades ocorridas nos últimos seis meses. 

[0,00] Não possui iniciativas de EA; 

[0,50] Possui iniciativas de EA na área de resíduos, mas estas abordam apenas 

trabalhadores/colaboradores do Porto; 

[0,50] Possui iniciativas de EA na área de resíduos, mas estas abordam apenas as 

comunidades do entorno; 

[1,00] Possui iniciativas de EA, com atividades voltadas para os 

funcionários/colaboradores e para as comunidades do entorno; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

14. Nos últimos dois anos, como foi a atuação do Porto em relação a pesquisa ligada ao 

tema resíduos sólidos? 

[0,00] Não desenvolveu; 

[0,50] Colaborou com a pesquisa de terceiros; 

[1,00] Desenvolveu pesquisas sobre resíduos sólidos; 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

15. O Porto classifica os resíduos? 

[0,00] Não; 

[0,25] Sim, de acordo com a Norma NBR nº 10.004/2004; 

[0,25] Sim, de acordo com a Norma RDC nº 56/2010; 

[1,00] Sim, de acordo com a Norma NBR nº 10.004/2004 e com a Norma RDC nº 

56/2010; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

C. Redução da geração e destinação 

16. O Porto realiza a coleta seletiva para todos os tipos de resíduos gerados? 

[0,00] A coleta seletiva não está implantada; 

[0,25] A coleta seletiva está apenas parcialmente implantada; 

[1,00] A coleta seletiva encontra-se plenamente implantada, envolvendo todos os 

resíduos gerados no Porto; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 
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17. O Porto tem programas continuados visando a redução da geração de resíduos 

devidamente implantados?  

[0,00] Não; 

[0,25] Sim, mas apenas para um tipo de resíduos. Qual? Especificar no campo 

observação. 

[0,50] Sim, visando a redução de dois tipos de resíduos. Quais? Especificar no campo 

observação. 

[1,00] Sim, visando a redução de resíduos de três ou mais tipos. Quais? Especificar no 

campo observação. 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

18. Em relação ao resíduo oriundo de operação, quais destas iniciativas o Porto executa? 

 Promove a manutenção regular dos equipamentos que podem gerar este tipo de 

resíduo; 

 Estabelece uma rotina de fiscalização sobre as empresas, no que se refere à 

manutenção de seu maquinário que pode incorrer em geração deste tipo de resíduos; 

 Mantém equipe de limpeza com número apropriado de funcionários, visando o 

controle dos resíduos oriundos de operação; 

 Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

Respostas múltiplas: Marcar o quarto item [0,00] / Marcar um item [0,25] / Marcar dois 

itens [0,50] / Marcar três itens [1,00]. 

 

19. Qual a destinação aplicada para cada tipo de resíduo gerado no Porto? (Tabela 10). 

Tabela 10: Tipos de resíduos que podem ser gerados no Porto e destinações possíveis. 
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Borracha - [0,00] [0,50] [0,00] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Eletrônicos - [0,00] [0,00] [0,50] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 

Lâmpadas - [0,00] [0,00] [0,50] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 

Lixo comum - [0,00] [1,00] [0,00] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Madeira - [0,00] [0,50] [0,00] [0,25] [1,00] [1,00] [0,00] 

Metais - [0,00] [0,50] [0,00] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 
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Orgânico - [0,00] [0,50] [0,00] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Outros 

resíduos 

perigosos 

- [0,00] [0,00] [0,50] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Papel e 

papelão 
- [0,00] [0,50] [0,00] [0,25] [1,00] [1,00] [0,00] 

Pilhas e 

baterias 
- [0,00] [0,00] [0,50] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 

Produtos 

químicos não 

perigosos 

- [0,00] [0,50] [0,00] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Plástico - [0,00] [0,50] [0,00] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Res. 

contaminados 

com óleo 

- [0,00] [0,00] [0,50] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Res. de 

varrição 

- 
[0,00] [0,50] [0,00] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Res. oleosos - [0,00] [0,00] [0,50] [0,50] [1,00] [1,00] [0,00] 

Res.de 

construção 

civil 

- 

[0,00] [0,50] [0,00] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 

Resíduos de 

saúde 

- 
[0,00] [0,00] [0,00] [1,00] [0,00] [0,00] [0,00] 

Toner e 

cartucho de 

impressora 

- 

[0,00] [0,00] [0,50] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 

Vidro - [0,00] [0,50] [0,00] [0,00] [1,00] [1,00] [0,00] 

 

Observação: A nota final desta questão será composta pela média dos pontos obtidos em 

cada uma das 19 tipologias, excluindo-se aquelas em que o porto responder que não 

gera. O resultado será arredondado para um dos seguintes valores: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1. 

 

20. O Porto faz o reuso de algum de seus resíduos em atividades internas? Entende-se 

por reuso o aproveitamento sem que ocorra a transformação biológica, física ou físico-

química (PNRS). 

[0,00] Não; 

[0,50] Sim, de um tipo de resíduo. Qual? Especificar no campo observação.  

[1,00] Sim, de mais de um tipo de resíduo. Quais? Especificar no campo observação. 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

21. O Porto realiza a reciclagem de seus resíduos, empregando-os em outra atividade 

ocorrente no próprio Porto? A reciclagem pode ser definida como o aproveitamento 
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após a modificação de propriedades biológicas, físicas, ou físico-químicas dos 

resíduos, visando sua transformação em insumos ou produtos (PNRS). 

[0,00] Não; 

[0,50] Sim, de um tipo de resíduo. Qual? Especificar no campo observação. 

[1,00] Sim, de mais de um tipo de resíduo. Quais? Especificar no campo observação. 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

22. Para a compra de produtos a serem utilizados no Porto, ocorre a preferência por 

materiais recicláveis? 

[0,00] Não; 

[0,50] Sim, para um tipo de produto. Qual? Especificar no campo observação. 

[1,00] Sim, para dois ou mais tipos de produto. Quais? Especificar no campo 

observação. 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

23. O Porto já desenvolveu algum tipo de iniciativa visando o aproveitamento 

energético de seus resíduos sólidos? 

[0,00] Não; 

[0,25] Não, mas está nos planos para os próximos dois anos; 

[1,00] Sim. Qual iniciativa? 

[0,00] Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

 

D. Armazenamento e retirada 

24. Em relação aos coletores de resíduos do Porto. 

 Recipientes não específicos para resíduos, como caixas e tambores; 

 Lixeiras comuns; 

 Lixeiras divididas por tipo de resíduos; 

 Caçambas de 5 m³ ou 7 m³, para todos os resíduos; 

 Caçambas de 5 m³ ou 7 m³, divididas de acordo com os tipos de resíduos; 

 Não sei / Não quero responder (NS/NR). 

Respostas múltiplas: Marcar o primeiro item, mesmo que marque outros [0,00] / Marcar 

o segundo e quarto item, mesmo que marque outros [0,25] / Marcar o terceiro ou o 

quinto item [1,00] / NS/NR [0,00]. 
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25. O Porto possui central de resíduos adequada, segundo as normas NBR 11.174/1990 

(armazenamento de resíduos classe II) e NBR 12.235/1992 (resíduos perigosos)?  

[0,00] O Porto não possui central de resíduos; 

[0,00] A central de resíduos encontra-se em construção; 

[0,25] O Porto possui central de resíduos em funcionamento, mas esta não se encontra 

plenamente adequada às referidas normas;  

[1,00] Porto possui central de resíduos em funcionamento e esta se encontra adequada 

às referidas normas; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

26. Como é feita a retirada da maior parte dos resíduos do Porto? 

[0,00] Através do serviço municipal de coleta de resíduos; 

[1,00] Por meio de empresa especializada em resíduos sólidos; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

E. Resíduo de embarcação - Responda a este bloco de perguntas apenas se o 

Porto fizer retirada de resíduos de embarcação. 

27. O procedimento de retirada de resíduos de embarcação é acompanhado por 

funcionários da equipe de meio ambiente do Porto? 

[0,00] Não; 

[0,25] Em alguns casos;  

[1,00] Sim; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

28. O Porto dispõe de autoclave e incinerador em funcionamento, visando, 

respectivamente, a inertização e descaracterização dos resíduos de embarcação?  

[0,00] O Porto não possui nenhum dos equipamentos acima; 

[0,25] Possui apenas uma autoclave em funcionamento; 

[0,25] Possui apenas incinerador em funcionamento; 

[1,00] Possui ambos os equipamentos em funcionamento; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 

 

29. Os procedimentos de descaracterização são empregados em todos os resíduos 

descarregados no Porto?  
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[0,00] Não são aplicados; 

[0,25] Aplicados em parte dos resíduos desembarcados no Porto; 

[1,00] Sim, se aplicam à todos os resíduos gerados no Porto; 

[0,00] Não sei/Não quero responder (NS/NR). 
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ANEXO II - FICHA DE RESPOSTA REFERENTE AO PORTO DO FORNO 
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ANEXO III - PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS À 

DISSERTAÇÃO 

 Ao longo destes dois anos de desenvolvimento da dissertação, pude me envolver 

em diversas outras atividades ligadas aos temas aqui tratados. Estas, por sua vez, 

ocasionaram ganhos pessoais e profissionais, que se refletem também na dissertação.  

 A maior parte destes ganhos está ligada a minha presença como pesquisador no 

Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/COPPE/UFRJ), atuando no 

Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes nos 

Portos Marítimos Brasileiros, também sob orientação do Professor Marcos Freitas.  

 A minha entrada no IVIG se deu exatamente com o intuito de enriquecer o 

presente estudo, e assim, como resultados desses dois anos de trabalho, vale citar: 

 Desenvolvimento de manuais de boas práticas acerca do gerenciamento de 

resíduos sólidos de vinte e dois dos principais portos marítimos brasileiros; 

 Elaboração de diagnósticos relativos à geração de resíduos ocorridos nos 

mesmos vinte e dois portos; 

 Visita técnica aos portos de Cabedelo (PB), Forno (RJ), Itaguaí (RJ), Maceió 

(AL), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), Suape (PE) e Vitória (ES). 

 Trabalho de campo regular nos portos do Rio de Janeiro (RJ) e Itaguaí (RJ) 

visando o desenvolvimento de análise gravimétrica. 

 Coautoria do trabalho "Preliminar assessment of the generation of solid waste in 

brazilian ports", apresentado como pôster no Congresso Mundial de Resíduos 

Sólidos em setembro de 2014 (ISWA, São Paulo); 

 Autoria do trabalho "Analysis of waste management in the brazilian port sector", 

apresentado oralmente no Congresso Mundial de Resíduos Sólidos em setembro 

de 2014 (ISWA, São Paulo); 

 Desenvolvimento (em curso) da versão digital dos indicadores deste estudo, 

visando torná-los um produto para ser aplicado nos portos brasileiros. Esta 

iniciativa conta com o apoio da equipe de Tecnologia da Informação do IVIG. 

 


