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AS BOAS PRÁTICAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
Um estudo no Porto de Santos 

RESUMO 

A geração de resíduos sólidos no Porto de Santos ainda é um fator preocupante 
assim como em todo país, pois no porto a geração destes resíduos começa desde o 
momento em que o navio atraca, até o momento em que a carga é retirada do terminal 
para seu destino final. A autoridade portuária Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ), representada hoje pela Companhia Docas dos Estado de São 
Paulo (CODESP), tem a função de gestor do Porto Organizado. Dentre as várias  
atribuições, está a fiscalização e controle  de como estes resíduos sólidos são 
armazenados e posteriormente destinados  pelas empresas geradoras.Assim a  
proposta deste trabalho consiste em mostrar de uma forma ampla se dão boas 
práticas de gerenciamento dos resíduos sólidos no Porto de Santos, fazendo um 
comparativo  entre o que  a lei exige e o que já é realizado pelas empresas 
arrendatárias  do Porto de Santos.A autoridade portuária  Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ), representada hoje pela Companhia Docas dos 
Estado de São Paulo (CODESP), tem a função de gestor do Porto Organizado. Dentre 
as várias  atribuições, está a fiscalização e controle  de como estes resíduos sólidos 
são armazenados e posteriormente destinados  pelas empresas geradoras. Em 
janeiro de 2010 foi concluído e aprovado o Plano Municipal Integrado de 
Saneamento Básico da Cidade de Santos. Ainda em 2010 foi instituída Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNMA). Os resultados deste estudo 
destacam que a maioria das empresas do Porto de Santos cumprem o que a lei 
determina realmente praticam as boas práticas no gerenciamento dos resíduos 
sólidos gerados em seu terminais. 

 

Palavras chave: Resíduos Sólidos, Porto de Santos, Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 
The generation of solid waste in the Santos Harbor is still a concern as well as 
throughout the country, as the port the generation of this waste starts from the time 
the ship docks, until the moment when the load is removed from the terminal to your 
final destination. The port authority National Agency of Waterway Transportation 
(ANTAQ), represented today by the Dock Company of the State of São Paulo 
(CODESP), has the manager function of the Organized Port. Among the various 
functions is the supervision and control of how these solid wastes are stored and 
eventually destined by companies generating. Likes this the purpose of this paper is 
to describe in a comprehensive way to give good solid waste management practices 
in the Port of Santos, making a comparison between what the law requires and what 
is already done by tenant companies of the Port of Santos. A port authority National 
Agency of Waterway Transportation (ANTAQ), represented today by the Dock 
Company of the State of São Paulo (CODESP), has the manager function of the 
Organized Port. Among the various functions is the supervision and control of how 
these solid wastes are stored and eventually destined by companies generating. In 
January 2010 was completed and approved the Basic Sanitation Integrated Municipal 
Plan of the City of Santos. In 2010 it was instituted the National Solid Waste Policy 
(PNMA). The results this study highlight that most companies in the of Santos Harbor 
do what the law states actually practice good practice in the management of solid 
waste generated in their terminals. 

 

 

 

Key words: Solid Waste, Santos Harbor, Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A gestão ambiental é um conjunto de programas e práticas administrativas e 

operacionais voltados à proteção do ambiente e à saúde e segurança de 

trabalhadores, usuários e comunidade. Apesar dessa abrangência e relevância, e 

de ser um diferencial competitivo em vários setores da economia, a gestão 

ambiental ainda é pouco aplicada no sistema portuário brasileiro (porto e retroporto) 

e ainda há muito por fazer para incorporar a visão ambiental no dia – a dia do porto. 

A gestão de resíduos Sólidos nos Portos do Brasil,inclusive,no porto de 

Santos tem sido um assunto pertinente ao longo dos últimos anos, principalmente 

porque, apesar de haver sanções, leis e medidas para que o fim e o reuso de 

produtos que circulam no Porto tenham destinação correta, isso ainda é uma 

questão muito mais de consciência do que basicamente de um futuro próspero, um 

presente  lucrativo ( PORTO E TEIXEIRA 2002). 

Neste  contexto, surge um questionamento que direciona o presente estudo 

que se inclina responder como reconhecer as boas práticas do plano de 

gerenciamento sólido no ambiente portuário. Este estudo artigo tem por objetivo 

destacar a relevância da mudança da cultura portuária e como a incorporação da 

questão ambiental deve ser acompanhada com sistemas de regulação do setor e da 

adoção de tecnologias de suporte à tomada de decisão, voltadas à realidade 

portuária e suas interfaces como o meio ambiente. 

A metodologia adotada se baseia em um estudo exploratório e descritivo de cunho 

qualitativo, usando como método a pesquisa bibliografia. 

 

2 REVISÃO  DA LITERATURA 

A revisão da literatura contempla temáticas sobre principais aspectos do 

Porto de Santos, gestão ambiental, o plano de gerenciamento de resíduos, as boas 

práticas no Porto de Santos. 

 

2.1 Pincipais Aspectos do Porto de Santos Na Gestão Ambiental 

Os portos são elementos vitais para o comércio nacional e internacional. 

Ocupando papel de destaque na economia do país. Se operar de forma ineficiente 

os custos cairão sobre os produtos exportados e importados.Exemplo desta 

ineficiência se dá com o aumento do tempo de espera do navio, o que ocasionará 
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queda de produtividade e maior tempo de atracação para a embarcação, 

paralisações de operação, avaria das embalagens e perdas dos produtos 

(FIGUEIREDO, 1998). 

Todavia, não só as variáveis operacionais é que se destacam de forma 

recente, os portos vêm chamando atenção para a política ambiental brasileira, uma 

vez que têm como papel fundamental, sendo assim os Portos são objeto recente da 

e atenção da política ambiental brasileira. Por seu papel indutor de transformações 

territoriais em ampla escala, as atividades portuárias têm dado origem a inúmeros 

conflitos ambientais, impondo dificuldades nas decisões de licenciamento ambiental. 

Esse evento reflete a incorporação tardia da gestão ambiental pelo setor e 

limitações das agências de meio ambiente, com destaque para a desarticulação 

entre planejamento e controles ambientais (SOARES, 2010).    

Nesse sentido, Roitman,(2000) reforça que o gerenciamento ambiental das 

áreas portuárias tem conquistado espaço nas discussões políticas e na imprensa, 

além de uma estrutura formada por organismos internacionais (IMO), organismos 

nacionais instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recurso Naturais Renováveis         

(IBAMA), e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e 

especialistas em diversas áreas, contribuindo para a análise e definição das 

diretrizes sobre as principais questões, envolvendo a variável ambiental da área sob 

influência do porto. 

Em função da política de abertura de mercados do Brasil inseriu com maior 

profundidade no processo da economia globalizada, com decorrer do período 

compreendido em 1990-1999. Neste momento, percebeu-se a necessidade de 

modernização dos vários segmentos que suportavam a economia e por 

consequência, os portos também foram alvos dessa necessidade, surgindo 

então.No ano de 1993, a Lei 8.630, conhecida como a lei de Modernização de 

Portos a (LPM), gerada com vistas a atender as necessidades impostas pelos 

efeitos do processo de globalização. A proposta de modernizar os portos não foi 

uma sensibilidade apenas brasileira, mas sim, da maioria dos países que foram 

impactados com as mudanças decorrentes do processo global. Após essa lei de 

modernização, o Porto de Santos não parou de expandir, atravessando os vários 

ciclos de crescimento do país (MATOS, 2011). 

Entretanto, a gestão pública federal do setor portuário, as atuações 

ambientais dos órgãos municipais e estaduais ainda não são bem limitadas e 
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fragmentadas, não existindo até o momento um programa nacional de ação capaz 

de gerenciar os problemas ambientais vigentes, de acordo com a LMP 8.630/93 que 

é conhecida como novo modelo portuário brasileiro, não contemplou de forma 

incisiva a questão ambiental. Por não ser considerado um fator estratégico na 

grande complexidade das reformas pretendidas, a dimensão ambiental entrou no 

sistema pela via judicial, geralmente resultante de demandas do Ministério Público         

(SOARES, 2010).    

Ainda conforme Soares, (2010), após anos da proclamação da LMP 

8.630/93, as autoridades portuárias  não estão estruturadas em termos ambientais, 

ou seja com o pessoal qualificado e em número suficiente, orçamento próprio e 

políticas consistentes e continuadas. Fato também são as poucas empresas 

privadas do sistema portuário que utilizam as questões ambientais no âmbito do 

planejamento, como uma estratégia proativa, que reduz custos e diminui impactos 

ambientais, evitando as ações de comando e controle que são reativas, 

dispendiosas e ineficazes em termos socioambientais. 

Ao contrário, em muitos casos tais preocupações são ainda restritas ao setor 

jurídico, visando o cumprimento da exigente legislação ambiental. Para que os 

seres humanos tenham consciência sobre os impactos ambientais que provocam à 

natureza é de fundamental a prática da educação ambiental. Assim, Duarte (1997), 

entende que a prática da educação ambiental só se torna possível quando o homem 

descobre que é capaz de mudar a realidade, sendo ele com responsabilidade social 

e política, pois, só a educação permite aos homens exercer sua cidadania, 

participando na solução dos problemas ambientais, na busca de uma melhor 

qualidade de vida. 

 

2.2 Gestão Ambiental 

 

 As preocupações como saneamento dos ambientes urbanos e com a 

necessidade de ampliar o conceito desse termo para a totalidade dos componentes 

que interferem com a qualidade com a qualidade de vida das populações têm 

crescido nos últimos tempos, em função mesmo do rápido incremento da 

urbanização, mas não chegaram ainda aos Resíduos de Construção e Demolição     

(RCD),  conforme explica Pinto (1999), historicamente, tem –se dado ênfase aos 

aspectos de abastecimento em detrimento dos de coleta, e de ambos sobre os de 
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destinação. Nas últimas décadas o suprimento de água as comunidades tem sido 

primazia em relação à coleta de esgotos, secundarizando-se as preocupações em 

relação à destinação dos resíduos líquidos e só recentemente introduzindo-se 

alguma atenção à questão do conjunto dos resíduos sólidos urbanos ( RSU). 

 Ainda de acordo com Pinto(1999), assim ocorreu antes e após a instituição 

do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), no início da década de 70, política 

centralizadora que construiu instrumentos e ação baseados nas concessionárias 

estaduais de saneamento básico, Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (SABESP), Companhia Estadual de Águas e esgoto do Rio de Janeiro 

(CEDAE), Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), Companhia Rio Grandense de 

Saneamento (CORSAN). 

Para o autor, as concessionárias com a amplitude de poderes conquistada, 

canalizam para si todos os recursos de saneamento, e os centralizam em ações 

voltadas apenas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário (Instituto 

Brasileiro  de Administração  Municipal – IBAM, 1995), a percepção da necessidade 

de ampliar o conceito de saneamento básico para saneamento ambiental, que 

lidasse de forma integrada com os diversos componentes ( água, esgoto, resíduos 

sólidos, drenagem e controle de vetores) que influenciam a qualidade do meio 

urbano, só recentemente vem acontecendo. 

 Exemplo disso está contido no documento interno Política Nacional de 

Saneamento ( BRASIL 1995), que já insere na visão governamental o problema dos 

resíduos sólidos às questões de saneamento. O documento, datado de dezembro 

de 1995, é introduzido no mesmo ano em que a presidência da República veta 

integralmente, em janeiro, o Projeto Lei ( PLC-199) aprovado na Câmara e Senado 

e elaborado coletivamente em 1993 por diversas instituições do setor, como 

proposta de técnicos e gestores para a consolidação de uma nova política nacional 

saneamento, com a piora crescente dos problemas urbanos, a temática dos 

resíduos sólidos definitivamente foi introduzida na agenda dos administradores, 

técnicos e legisladores ( PINTO, 1999). 

 A Prefeitura de Santos em parceria coma Companhia de Docas do estado de 

São Paulo, trabalha para garantir estudos sobre os resíduos sólidos do complexo 

portuário e medir a quantidade de resíduos sólidos gerados no porto santista, 

conhecendo assim o impacto desse material no meio ambiente. O Plano de Gestão 
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de Resíduos Sólidos (PGRS), vem traçar as diretrizes e obrigatoriedades que 

deverão se respeitadas pela Administração Portuária, arrendatários, 

permissionários, autorizatários, embarcações, operadores portuários, prestadores 

de serviço e demais atores do Porto de Santos, dentro do Porto Organizado 

estabelecido pelo decreto n°4.333 de 12 de agosto  de2002. 

Neste sentido no entender de Philomena (2007), o Porto de Santos necessita 

ter uma estratégia de gerenciamento de resíduos sólidos, resultando no PGRS 

elaborado pelo porto, Uma vez no momento em que um navio atraca, existindo a 

necessidade de gerenciamento dos resíduos sólidos oriundo das embarcações. 

Desta forma a CODESP esclarece que as propostas para o controle eficaz da coleta 

e destinação dos resíduos incluem o credenciamento das operadoras junto a  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Depois de credenciadas e 

habilitadas elas deverão ser cadastradas na CODESP, para que possam exercer 

suas atividades. O lixo gerado é devidamente lançado em um livro denominado de 

registro de bordo , o qual deve ser entregue ao Porto Organizado ( GROTA, 2006). 

Ainda de acordo com Grota (2006),a necessidade da autorização da 

alfândega e demais órgãos controladores para entrar no porto e retirar os resíduos e 

a elaboração de planilhas de acompanhamento ( Inventário). A proposta contempla 

ainda a criação de uma Central de Resíduos, parcerias entre arrendatários e 

CODESP e a contratação de empresa terceirizada. A  ANVISA através da 

Resolução n°217, de 21 de novembro de 2001, em seus artigos 30 e 34 estabelece 

procedimentos relativos aos resíduos sólidos do porto e do navio. No artigo 35, 

proíbe a retirada de resíduos sólidos de embarcação em portos que não disponham 

de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), aprovado pelas 

autoridades competentes. A não existência de um plano de gerenciamento de  

resíduos ocasiona um problema ambiental, em que uma das soluções é implantar a 

educação ambiental. 

 

2.3 Plano de GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – (PGRS) 

 

 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), trouxe diretrizes de 

proteção ambiental, mas manteve a declaração de que  não é válida qualquer 

colocação que limite o acesso dos países subdesenvolvidos ao estágio de 

sociedade industrializada, sob pretexto de conter o avanço da poluição 
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mundialmente, entretanto nessas diretrizes o próprio plano orienta que 

desenvolvimento deve ser planejado de maneira sustentável, garantindo não só a 

valorização do potencial endógeno, o crescimento econômico, mas a valorização 

das pessoas, sua identidade e necessidades básicas: saúde, segurança e educação 

(KORHLER, 2007). 

 No âmbito do governo federal, várias ações de planejamento e gestão estão 

se estruturando, tendo por foco potencial o combate às desigualdades regionais, 

buscando a integração do território. Elas vão desde o desenvolvimento rural e a 

irrigação até o apoio a arranjos produtivos locais, os sistemas locais de inovação e 

aos empreendimentos exportadores. São as ações que lançam olhares distintos, 

porém complementares, á estratégia de valorização da diversidade regional 

brasileira, com desdobramentos que abrangem dimensões capazes de servir de 

base a um desenvolvimento includente e sustentável (GOMES, 2005). 

 De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2010), a 

Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) é limitada a noroeste pela Serra 

do mar e sudeste pela orla marítima, poucos metros acima do nível do mar, e 

integrada por nove municípios, onde vivem hoje cerca de 1,5milhões de habitantes. 

Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, sendo 99,6 % destes residentes em área 

urbana, é considerada como uma das maiores concentrações urbanas do país, 

consequência direta de sua evolução histórica e econômica. Com uma superfície de 

2.373 km², a Baixada santista mantém importantes relações com a Região 

metropolitana de São Paulo, através do fluxo de mercadorias de seu parque 

industrial, além de dos tipos de intercâmbio entre duas regiões, envolvendo o 

turismo, abastecimento das cidades e mesmo o crescente movimento de pessoas 

que moram na baixada santista, trabalham ou estudam em São Paulo. 

 Ainda com base no IBGE (2010), dos quase 470 anos de existência do 

núcleo urbano de Santos o crescimento da população foi lento, algo como cem 

pessoas por década, se traduzia em uma expansão também lenta da área 

urbanizada, com o tempo e a grande transformação do Porto de Santos, que veio a 

se tornar um dos mais importantes do país, houve a necessidade de criar um plano 

de metas e também uma logística para que as questões dos resíduos sólidos, para 

que através do correto gerenciamento da cidade, o meio ambiente e a população 

não sejam prejudicadas pelo lançamento irregular dos resíduos. 
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 Os dados do IBGE reforçam o posicionamento de Goulart (2007) ,que foram 

necessárias modernizações nos portos do país principalmente a do advento da LMP 

8.630/93. Os pilares básicos da modernização foram a ampliação do direito da 

iniciativa privada fazer as operações portuárias (criando a figura do operador 

portuário), o estímulo para a instalação de terminais privados e ainda do Orgão 

Gestor de Mão de  Obra (OGMO), entidade responsável em administra o 

fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário avulso, quebrando o 

monopólio dos sindicatos. Foi criada a figura da Autoridade Portuária, exercida 

pelas companhias docas ou autarquias estatais e instituído o Conselho de 

autoridade Portuária hoje de competência da Agência Nacional de Transportes  

Aquaviários ( ANTAQ), cuja função é deliberar sobre as regras de funcionamento de 

cada porto, endo formado por três  blocos:poder público, operadores portuários e 

trabalhadores portuários. 

 Nos esclarecimentos de Korhler ( 2007), a Autoridade Portuária tem a função 

de gestor do porto organizado, com atribuição de exercer o controle sobre a 

exploração dos portos por parte da iniciativa privada, representada pelas 

instalações portuárias e terminais. Dentre as atividades ao seu cargo estão a 

fiscalização das operações, contratos e atividades exercidas nos terminais 

arrendados, credenciamento de operadores, manutenção das condições de 

navegabilidade, planejamento estratégico e coordenação geral das atividades 

portuárias. 

 Ainda conforme o autor , no novo modelo de exploração portuário brasileiro, o 

setor privado é concessionário e operador do espaço portuário e o setor público é o 

grande regulador. Neste contexto, o conceito de Porto Organizado ocupa um lugar 

central e é  definido como o porto construído e aparelhado para atender às 

necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, 

concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam 

sob a jurisdição de uma Autoridade Portuária. A Lei n° 8.630/1993 também 

estabelece a responsabilidade de zelar para que os serviços se realizem com 

regularidade, segurança, eficiência e respeito ao meio ambiente. 

 Ainda para Korhlher (2007), os terminais e instalações portuárias, por sua 

vez, são definidos como instalações exploradas por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, dentro ou fora da área de Porto Organizado, utilizada na 

movimentação e armazenagem de mercadorias de transporte aquaviário. 
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Constituem aquilo que no senso comum se entende como porto, uma vez que por 

meio dos terminais e instalações são realizadas as operações portuárias, integrando 

as cargas e mercadorias ao modal aquaviário. 

 Em janeiro de 2010 foi concluído e aprovado o Plano Municipal Integrado de 

Saneamento básico de Santos, que além da área de resíduos define metas que 

nossos cidadãos almejam no abastecimento de água, esgotos sanitários e 

drenagem a Prefeitura de Santos alguns pontos e de recicláveis, a implantação  de 

ecoportos para pilhas e baterias, eletrônicos, óleo de cozinha, contudo há muito a 

fazer, a confiança que o planejamento aqui apresentado irá trazer as necessárias 

melhorias que atenderão as demandas do município nos próximos anos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 2015 - ON LINE). 

De acordo com a lei Federal n°12.305 de 02 de agosto de 2010 institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos foi apresentado o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, que apontam e descreve de forma sistêmica as 

ações relativas ao manejo dos resíduos Sólidos, que aponta e descreve de forma 

sistêmica as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos produzidos no 

município desde sua geração até a disposição final ( KORLHER,2007).       

Mas, como se dão as boas práticas do plano de gerenciamento de sólidos no 

ambiente portuário? 

 

2.4 Gerenciamento Ambiental  

 

 A perspectiva do controle da poluição ao longo dos anos foi um custo e uma 

variável a se introduzida após a implementação dos projetos e empreendimentos, 

sendo assinalada por ações relativas, com a instalação de sistemas de controle que 

se caracterizam por tratar por tratar os efluentes, resíduos e emissões 

gerados.Estas ações retratam o que foi definido como modelo de gestão do tipo fim 

do túnel. Este procedimento assinalada uma postura de individualismo, que 

considera que a sustentabilidade do sistema estaria contemplada na hipótese de 

cada empresa realizar a sua parte isoladamente. O gerenciamento ambiental de 

atividades portuárias pode ser desdobrado em mecanismo de resposta a acidentes 

causados por derrame de óleo ou outras substância perigosas, de monitoramento e 

controle, e de correção ambiental nos portos e instalações portuárias (KOHRLER, 

2007). 
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 O gerenciamento de resíduos estrutura-se no conceito de minimização, que 

pode abranger todos os tipos de resíduos. Em qualquer processo ou etapa de 

geração, em termos práticos, a minimização pode ser desenvolvida por meio da 

redução na fonte, reutilização e reciclagem. No entender de Tardio (2014), a 

Secretaria de Portos implementa mecanismo de gestão ambiental que visam 

promover a modernização do setor, norteada pelos princípios da sustentabilidades e 

mantendo o foco no interesse público. 

 Porém cabe a  Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) acompanhar 

e coordenar processos de licenciamento ambiental para áreas no âmbito dos portos 

públicos, terminais de uso privado e obras de acesso terrestre e marítimo. Assim o 

licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o 

reconhecimento público de que suas atividades estão sendo desenvolvidas em 

conformidade com a legislação ambiental dos recursos naturais e a sua 

sustentabilidade (KOELHER, 2010). 

 Nesse contexto Tardio (2014), paralelamente ao acompanhamento das 

licenças ambientais dos portos, a SEP vem desenvolvendo parcerias com os 

diversos órgãos municipais, estaduais e organizações não – governamentais 

buscando integração de políticas públicas capazes de promover melhorias na 

relação porto -  cidade e a população. 

 Entre as ações em andamento estão o programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros – PGRS e o 

Programa Federal de Apoio a Regulação e Gestão Ambiental Portuária. 

 As boas práticas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos ( PGRS), 

elencam as prioridades da gestão (REVISTA ESPACIOS, 2015). 

Não geração → Redução → Reutilização → Reciclagem → Tratamento → 

Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos.  

 

A Prefeitura Municipal  de Santos (PMS) em parceria com a CODESP busca 

desenvolver e consolidar uma cultura focada na não geração, redução, reutilização, 

reciclagem de resíduos, recuperação de materiais e no repensar a questão dos 

resíduos, bem como desenvolver estimular, monitorar ações integradas voltadas 

para educação e gestão ambiental em toda a comunidade portuária do Porto 

Organizado de Santos e circunvizinhanças. Neste sentido, PGRS vem traçar as 

diretrizes e obrigatoriedades que deverão ser respeitadas pela Administração 
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Portuária, arrendatários, permissionários, embarcações, operadores portuários, 

prestadores de serviço e demais atores do Porto de Santos, dentro do Porto 

Organizado, estabelecido pelo Decreto n°4.333 de 12 de agosto de 2002                  

(CODESP, 2014). 

Partindo para uma visão geral onde empresas privadas e governo têm de 

planejar essa questão e utilização de resíduos sólidos, é fato que ainda poucas 

empresas privadas do sistema portuário tratam as questões ambientais no âmbito 

do planejamento, como uma estratégia proativa, que reduz custos e diminui 

impactos ambientais , evitando as ações de comando e controle que são reativas, 

dispendiosas e ineficazes em termos socioambientais. Ao contrário, em muitos 

casos estas preocupações são ainda restritas ao setor jurídico, visando o 

cumprimento da exigente legislação ambiental. ( KITZMANN, 2006) 

No entender de Kitzmann (2006), é preciso ir além, abandonando de vez a 

postura defensiva e reativa, pois nada é mais moderno do que ser proativo, 

antecipar-se aos problemas. Como a pró- atividade também é uma característica da 

gestão ambiental o motivo pela qual o sistema portuário nacional ainda não aderiu a 

essa modernidade pode estar no fato de que a gestão ambiental pode provocar 

mudanças profundas, tanto estruturais, quanto culturais, que definem o novo 

modelo operante portuário. 

Portanto é possível o reflexo de que para se praticar gestão ambiental é 

essencial preparar-se, qualificar-se, investir, mudar estruturas, processos e rotinas. 

No ponto de vista dos empreendedores, geralmente preocupados com o lucro 

imediato, a gestão ambiental sempre foi identificada como custo adicional. 

Todavia está lógica vem sendo superada por outra, que identifica a 

preservação ambiental como fator de vantagem competitiva sustentável, 

especialmente quando soma das ações de responsabilidade social corporativa. 

Muitas empresas já vão além do atendimento aos regulamentos, surgem diferentes 

modelos de gestão ambiental empresarial, cuja base incorpora o sistema de gestão 

ambiental proposto pelos procedimentos ISO14001 – padrão pelo qual já se pode 

esperar a ultrapassagem da mera conformidade legal, pela via da melhoria contínua 

– mais que ambicionam, eventualmente, resultados ainda mais avançados. No 

caso, reduzindo a demanda por serviços ambientais, pela retirada de materiais, 

água, energia da natureza, e também por meio de redução na geração de resíduos 

a serem assimilados pelo ambiente ( BARBIERI, 2004; ALMEIDA, 2002). 
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Para Koelher (2010), a empresa pode contabilizar ganhos econômicos ao 

utilizar menos a natureza, pois finalmente percebe-se que há limites do uso dos 

bens antes considerados livres e ilimitados. Situações de escassez e colapsos 

artificialmente produzidos tornam inescapável essa percepção, que se desdobra em 

políticas que passa a cobrar pelo uso dos recursos ambientais, como é o caso da 

água, e também em atitudes críticas de consumidores e outros stakeholders 

relevantes. 

A organização que, em seu gerenciamento, incorpora a atenção aos grupos 

de interesse com que se relaciona, irá participar de jogos de negociação de conflitos 

onde o objetivo geral é a construção de aceitação, legitimidade para seus negócios. 

Esta aceitação influencia não apenas as decisões de consumo, mas também outras 

relações que se estabeleçam, como as de vizinhança (ANDRADE, 2000). 

Nos esclarecimentos de Almeida (2002), decisões como os licenciamentos 

ambientais são indissociáveis da imagem que cada empresa consegue construir na 

sociedade, já que a política ambiental brasileira tem mecanismos participativos que 

levam as agências de governo a se preocupar com a opinião do público sobre as 

suas decisões. Hoje no Brasil, que dá as licenças ambientais é a sociedade,para 

quem no campo do meio ambiente já não se vive o tempo da predominância das 

ações de comando e controle por parte do governo.  

Essa etapa deu lugar a um equilíbrio tripartite, em que atuam empresas, 

governo e grupos da sociedade, um ambiente em que a imagem dos 

empreendimentos passa a ser decisiva para sua viabilidade. A reputação ambiental 

torna-se um ativo intangível da empresa ( BARBIERI, 2004; ALMEIDA, 2002). 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais e métodos estão representados neste estudo a partir dos 

aspectos abordados na revisão da literatura, como uma metodologia exploratória e 

descritiva, de cunho qualitativo, o método empregado foi a pesquisa bibliográfica. 
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3.1 Lócus da pesquisa 
 

O lócus da pesquisa foi o ambiente portuário santista representado pelas 

empresas operadoras portuárias: Santos Brasil, Libra Terminais, Ecoporto                 

(EcoRodovias). 

 

3.2 Resultados obtidos 

 A partir do levantamento bibliográfico e as informações coletadas nos sites 

corporativos, seguem os resultados obtidos. 

 

 
A Santos Brasil  

A Santos Brasil é uma prestadora de serviços portuários e logísticos do Porto 

à Porta. Referência na operação de contêineres, a empresa opera o Tecon Santos e 

o Terminal de Veículos (TEV), no Porto de Santos (SP), além dos terminais em Vila 

do Conde (PA) e em Imbituba (SC), onde também está localizado o Terminal de 

Carga Geral. Conta ainda com a Santos Brasil Logística, que atua de forma integrada 

aos terminais, viabilizando o atendimento aos clientes de diversos segmentos, em 

todas as etapas da cadeia logística. 

 

EcoRodovias (Ecoporto) 

 A história da EcoRodovias foi iniciada em 1997 pela Primav Construções e 

Comércio Ltda, do Grupo CR Almeida, empresa com 50 anos de atuação no setor de 

construção pesada e responsável por importantes projetos de infraestrutura no 

Brasil. A partir de 1998, passou a contar com a parceria estratégica da européia 

Impregilo International N.V., do Grupo Impregilo S.p.A, maior construtora de capital 

aberto da Itália, primeiramente na Ecovias dos Imigrantes, e, em 2002, na 

EcoRodovias, por meio de compra de participação acionária. A parceria com a 

Impregilo dura até 2013, quando essa vendeu sua participação remanescente de 

6,5% no Grupo para o BTG. 
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Grupo Libra 

Tecnologia, inovação e busca de melhoria contínua são os pilares que 

transformaram a Libra Terminais em referência na prestação de serviços de 

operação portuária no país.Nossos serviços de movimentação e armazenagem são 

reconhecidos pela excelência operacional e elevado suporte de informações, que 

garantem o fluxo rápido, eficiente e seguro de todos os tipos de cargas. A Libra 

Terminais opera nos maiores e mais movimentados portos da costa brasileira, 

através da Libra Terminais Santos e Libra Terminais Rio. 

 

EMPRESAS RESULTADOS OBTIDOS 

SANTOS BRASIL Que visa mudança no modelo de gestão 
de resíduos da unidade Tecon Santos iniciada 
em 2013, quando o tratamento dos resíduos de 
construção civil passou prioritariamente a ser 
destinado à reciclagem, levou à redução de 59% 
na geração desses resíduos em 2014. Na 
avaliação dos indicadores de todas as unidades 
em 2014, foram definidas metas de redução para 
o ano de 2015 tendo como referência os 
resultados consolidados da Associação Brasileira 
dos Terminais de Contêineres de Uso Público 
(Abratec). (SANTOS BRASIL, 2014, ON LINE). 

 
 

ECORODOVIAS (ECOPORTO) É comprometida com as melhores práticas 
sustentáveis, o Grupo EcoRodovias adota um 
conjunto de ações como forma de mitigar os 
impactos ambientais de suas operações. Nesse 
contexto, tem investido em melhorias contínuas 
para efetuar a correta destinação de resíduos 
sólidos, o tratamento adequado de efluentes e o 
mapeamento de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE), além de ações visando manter o 
consumo racional de água e de energia elétrica, 
entre outros aspectos. A EcoRodovias mantém 
um programa que incentiva a prática da 
reciclagem. Com essa diretriz, todos os tipos de 
resíduos gerados pelas operações nas rodovias 
administradas pelas empresas controladas são 
corretamente destinados, um dos programas de 
responsabilidade social promovidos pela 
Companhia é o Ecoviver, que busca, de forma 
multidisciplinar, conscientizar jovens e crianças 
de escolas públicas sobre a destinação correta 
de resíduos sólidos.  
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LIBRA TERMINAIS Que tem como reduzir os resíduos perigosos 
sendo uma prática cada vez mais frequente em 
empresas que visam à sustentabilidade em seus 
processos e em seus negócios como um todo. 
Aliar inovação e sustentabilidade parece ser a 
saída parece ser a saída para um bom negócio. 
Inicialmente foi realizado um levantamento dos 
resíduos perigosos gerados na Libra Terminais 
Santos, e a partir daí foram tomadas ações, tais 
como separação e destinação adequada para os 
materiais diversos (não perigosos) destinados de 
maneira inadequada como resíduo perigoso; 
implantação de máquina para a reciclagem 
parcial de filtros de máquinas e equipamentos; 
secagem de lodo contaminado gerado na área de 
lavagem de máquinas e equipamentos e 
conscientização dos funcionários diretamente 
ligados à geração deste tipo de resíduo. 

 
Elaborado a partir dos relatórios de sustentabilidade: Santos Brasil (2014, on line), 

Ecorodovias (2012, on line), Libra terminais (2014, on line). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

No momento o Porto de Santos tem engatinhado em relação as boas práticas 

no Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, mas por sua vez, a CODESP 

através do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Porto de Santos ( PGRS), 

tem fiscalizado as empresas do Porto, para que realmente seja cumprido o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e as boas práticas em relação ao 

gerenciamento sendo efetivamente aplicadas. A CODESP se utiliza de instrumentos 

para fiscalizar as empresas do Porto, fazendo com que se torne  obrigatoriedade a 

entrega mensal do inventário de resíduos, e de toda documentação probatória da 

destinação final dos mesmos. 

Mas como pode ser visto ao longo do texto, algumas empresas fazem até 

mais do que está determinado no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) do Porto. Estas empresas por sua vez, gerenciam todos os tipos de resíduos 

gerados em suas operações, não só operações portuárias como no caso da 

EcoRrodovias que também destina todos resíduos gerados ao longo das rodovias 

onde a concessionária é responsável, implantando a coleta seletiva. 
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Sem contar com o grande investimento que é despendido das empresas descritas  

no que diz respeito a gerenciamento dos resíduos, sejam eles sólidos ou líquidos que 

são o caso dos efluentes gerados. 

Diante disto, percebe-se o que Porto de Santos está no caminho certo, para 

que futuramente se possa dizer que realmente todas as empresas cumprem as boas 

práticas no que diz respeito ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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