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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de comparar a destinação de resíduos gerados nos navios 

em Portos, sendo eles Porto de Santos (São Paulo-BR), Porto do Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro - BR), Porto de Montevidéu (Uruguai) e Porto de Rotterdam (Holanda). Foi realizado 

um levantamento bibliográfico comparando as informações encontradas da literatura. Os 

resultados apresentados sugerem que a gestão incorreta dos resíduos gerados nos navios tem 

impacto direto no Porto e em atividades relacionadas com o mar como os manguezais, pesca e 

toda fauna marítima.    

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos. Navios. Destinação de resíduos.  

 

ABSTRACT 

This study aims to compare the disposal of waste generated on ships in ports, and they 

port of Santos (São Paulo-BR), Port of Rio de Janeiro (Rio de Janeiro - BR), Port of 

Montevideo (Uruguay) and Porto Rotterdam (the Netherlands). A literature comparing the 

information found in the literature was conducted. The results suggest that improper 

management of waste generated on ships has a direct impact in Porto and activities related to 

the sea and the mangroves, fishing and all marine life. 

KEY-WORDS: Solid waste, Ships, Waste disposal. 
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1 Introdução 

 

Em 1992 no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro a Organização das 

Nações Unidas – ONU organizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento – CNUMAD que pode ser denominada como RIO 92 ou Cúpula da Terra, 

onde foi criada a agenda 21 que deve ser seguida por todos os 179 países que estavam 

presentes. A agenda 21é um documento que consiste em uma série de obrigações para que os 

países promovessem o crescimento sustentável de sua nação (CNUMAD 1992). 

Quando se fala na agenda 21, não seria apenas o desenvolvimento do meio biótico ou 

recuperação de áreas desmatadas, mas sim combate a pobreza, desenvolvimento humano 

sustentável e revisão dos hábitos de consumo (CNUMAD 1992). 

Um dos temas abordados foi à proteção das águas (mares e oceanos) e das zonas 

costeiras bem como o seu uso racional e desenvolvimento da biota aquática, dados levantados 

no RIO 92 demonstram que 70 % da poluição marinha é oriunda de atividades terrestres, 10 

% de atividades de descarga no mar e 10 % de transporte marítimo (CNUMAD 1992).  

Essa poluição que o transporte marítimo contribui para o dano ao planeta pode ser 

traduzida em resíduos sólidos, resíduos oleosos, resíduos efluentes sanitários todos 

descartados sem tratamento. Hoje em dia essas atividades possuem maior atenção da dos 

governos devido ao aumento significativo do comércio internacional, da frota de navios e dos 

resíduos plásticos, podendo causar depreciação na biota aquática, solo e principalmente nos 

seres humanos (Maciel 2005).  

Outro ponto a ser considerado como contaminante por parte do transporte marítimo é a 

água de lastro que tem um papel importantíssimo na navegação, trazendo o equilíbrio ao 

navio durante o seu curso. O despejo em local incorreto pode trazer espécies de biota exóticas 

trazendo péssimas consequências ao meio ambiente como a extinção de organismos nativos 

da região e a imigração de fauna diferente da encontrada no local (Maciel 2005).  

Diante desse cenário o Brasil criou algumas legislações que orientam e obrigam a 

população a exercer o desenvolvimento sustentável na área portuária, como por exemplo, a 

Resolução n° 2.190/2011 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ que 

trata sobre a retirada de resíduos de embarcações, a Lei Federal nº 9966/2000 que trata sobre 

controle e fiscalização da poluição lançada ao mar com óleo e outras substâncias perigosas 
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que mais tarde foi publicada a Resolução nº 398/2008 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA que traz os parâmetros que devem ser implantados pelos operadores 

portuários com relação ao Plano de Emergência Individual – PEI, para incidentes de poluição 

por óleo causados por embarcações nas áreas portuárias (BRASIL 2000, 2008 e 2011). 

Avaliando as normas mundiais é importante mencionar o IMO - Código Marítimo 

Internacional para Mercadorias Perigosas, - International Maritime Dangerous Goods Code, 

que reproduz todos os produtos que podem ser possíveis poluidores, relacionando seu 

acondicionamento, interações, embalagens, etc (IMDG CODE). 

Essas legislações fazem parte do programa que deve ser implantado pelo Brasil de 

acordo com a Agenda 21 citada anteriormente, o que só reforça que nosso planeta necessita o 

desenvolvimento sustentável. 

2 Revisão da Literatura 

Um dos principais acontecimentos mundiais ocorreu em 1973 na Suécia (Estocolmo) 

onde a ONU – Organização das Nações Unidas promoveu a 13ª Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Muito se acrescentou com essa conferência como a criação de 

um grupo de trabalho para promover estudos relacionados ao meio ambiente: preservação 

ambiental e qualidade de vida. Outro fato marcante foi à formação da PNUMA - Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (MACIEL, 2005). 

Neste momento o Brasil não concordou com as diretrizes mundiais discutidas na 

Conferência, onde o nosso país interpretou as informações como limitação do crescimento dos 

países em desenvolvimento pelos desenvolvidos, como cita ABREU (1977:30). Nesse 

momento o posicionamento do Brasil não foi bem aceito pela comunidade mundial, levando a 

uma série de críticas, como retrata ANTUNES (1996:57). 

Após a 13ª Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento o Brasil iniciou a 

SEMA – Secretaria Especial de Meio Ambiente que respondia ao Ministério do Interior. Logo 

depois surgiram outros órgãos, como CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (localizada em São Paulo), FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente (localizada no Rio de Janeiro) e Secretarias de Meio Ambiente estaduais, nesse 

momento o país começa a dar o formato nas normas da área ambiental.
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Outro fato marcante para a comunidade internacional foi à criação da WCED – 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvido em 1983 pela ONU – Organização 

das Nações Unidas que em 1987 divulgou um relatório nomeado de Nosso Futuro Comum ou 

Relatório de Brundtland. Esse relatório foi um fomento de assuntos relacionados a degradação 

ambiental como: sugestão de mudança de hábitos relacionados ao consumo e a geração de 

novos produtos, propondo alterações nas normativas dos países, induzindo o a 

sustentabilidade e diminuindo a pobreza e o consumo desnecessário (MACIEL, 2005).  

Em 1992 no Brasil (Rio de Janeiro) a ONU realizou a CNUMAD que pode ser 

denominada como RIO 92 ou Cúpula da Terra, onde foi criada a agenda 21 que deve ser 

seguida por todos os 179 países que estavam presentes. A agenda 21é um documento que 

consiste em uma série de obrigações para que os países promovessem o crescimento 

sustentável de sua nação (CNUMAD 1992). 

 

2.1 Destinação de Resíduos 

2.1.1 Legislação Brasileira 

Na legislação Brasileira da área marítima e de resíduos existem alguns órgãos que 

fazem a sua regulamentação desde os federais: legislações que são aplicadas em todo pais, os 

estaduais: legislações que são aplicadas em cada estado em que a lei é sancionada e os 

municipais: legislações que atendem a demanda da cidade de sua publicação. 

Tabela 1: Exemplos de órgãos legisladores Brasileiros 

Órgão Abrangência 

Congresso Nacional Pais - Brasil 

Marinha do Brasil Pais - Brasil 

Ministério do Meio Ambiente Pais - Brasil 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ Pais - Brasil 

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP Estado de São Paulo 

Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro - CDRJ Estado do Rio de Janeiro 

 

A tabela 1 demonstra alguns exemplos de órgãos Brasileiros com a sua abrangência, 

no caso da tabela citei órgãos com abrangências Federais e Estaduais, como por exemplo, a 

ANTAQ que possui interveniência em todo pais enquanto a CODESP apenas no estado de 

São Paulo e a CDRJ somente no estado do Rio de Janeiro. 
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No que tange a legislação ambiental no Brasil, ela dispõe de diversos mecanismos 

legislativos e executivos para que o país cumpra os acordos e normas internacionais a partir 

de publicações nacionais que foram publicadas na nação. 

Pode-se falar que as normativas iniciam na Constituição Brasileira com o artigo 225 

que trata especificamente os direitos da população em ter o meio ambiente equilibrado e 

preservado. 

 

Tabela 2: Principais Normas Brasileiras na Área Ambiental 

Norma Conteúdo 

Lei nº 

12815/13 

Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações 

portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. 

Decreto nº 

8033/13 

Regulamenta a Lei n
o
 12.815/13, e as demais disposições legais que regulam a 

exploração de portos organizados e de instalações portuárias.  

Lei nº 

9605/98 

Trata as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente – crimes ambientais. 

Lei nº 

9966/00 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional. 

Decreto nº 

4136/02 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de 

prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, 

prevista na Lei n
o
 9.966/00, e dá outras providências. 

Lei 

12305/10 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei n
o
 9.605/98. 

 

A tabela 2 faz um relato das principais legislações brasileiras no âmbito ambiental 

portuário nacional atual.  

A Lei nº 12815/13 e o Decreto nº 8033/13 retratam diretamente a exploração da 

atividade portuária no que tange os terminais de uso privado, estações de transbordo de carga, 

instalações portuárias publicas de pequeno porte e instalações portuárias de turismo. 

A Lei nº 9966/00 e o Decreto nº 4136/02 regulamentam a prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo ao mar. 

As Leis nº 9605/00 e 12305/10 trazem a Politica Nacional de Resíduos Sólidos e as 

sanções penais e administrativas relativas aos crimes ambientais. 
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2.1.2 Convenções internacionais 

Como principais destaques as normas internacionais pode-se citar o Código IMO e a 

Convenção Internacional de MARPOL 73/78. 

                                            

2.1.2.1 IMO 

Com o grande risco de contaminação ao Meio Ambiente por parte das embarcações, o 

mundo precisava de um comitê permanente que verificasse os riscos de poluição dos produtos 

transportados e diante disso a ONU em 1948 na convenção internacional de Genebra criou a 

IMO – International Maritime Organization que entrou em vigor a partir de 1958. 

Essa organização tem por objetivo principal a segurança no mar, controle da poluição 

oriunda de navios, tratativas técnicas que comprometem a navegação com relação ao 

comércio internacional, a geração de efluentes nas embarcações, a prevenção de acidentes 

com navios petroleiros, a classificação dos produtos potencialmente poluidores do meio 

ambiente (transportados em containeres ou em granel), entre outras atividades.  

Vale ressaltar que a IMO criou uma convenção internacional específica para 

tratamento da prevenção da poluição de navios, a MARPOL 73/78. 

 

2.1.2.2 MARPOL 73/78 

A convenção MARPOL criada em 1973 e alterada em 1978 realiza a prevenção de 

acidentes relacionados à poluição ao mar.  

Além da poluição por óleo outros produtos também são evidenciados como: produtos 

químicos em container ou a granel, efluentes sanitários, resíduos sólidos e emissão de 

poluentes a atmosfera. 

A votação no Congresso Nacional no Brasil da convenção MARPOL iniciou em 1995 

finalizando em 1998, porém a sua implantação ocorreu da seguinte forma: 

Tabela 3: Implantação dos anexos da convenção MARPOL: 

Anexo Conteúdo Implantação 

I Regras para a Prevenção de Poluição por Óleo 1983 
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II Regras para o Controle de Poluição por Substâncias Perigosas 

Líquidas a granel 

1987 

III Prevenção de Poluição por Substâncias Nocivas em embalagens 

Transportadas por Mar 

1992 

IV Prevenção de Poluição por Esgoto Sanitário oriundo de Navios 2003 

V Prevenção de Poluição por Resíduos Sólidos oriundos de Navios 1988 

VI Prevenção de Poluição do Ar oriundo de emissões de Navios 2005 

Fonte: Adaptado de MACIEL 2005. 

 A implantação no foi gradativa e está totalmente concluída, tendo seu início em 1983 

e conclusão em 2005. 

 

3 Materiais e Métodos 

3.1 Caracterização dos Portos 

Foram escolhidos 04 Portos mundiais para fazer a comparação da tratativa de resíduos 

de navios que cada um realiza. Foram escolhidos os Portos: 

 Rotterdam localizado na Holanda (Europa); 

 Montevidéu localizado no Uruguai (América do Sul); 

 Santos localizado no estado de São Paulo (Brasil); 

 Rio de Janeiro localizado no estado do Rio de Janeiro (Brasil). 

O Porto de Rotterdam foi escolhido para esta pesquisa por ser o maior porto da Europa 

e por suas características tecnológicas avançadas. 

O Porto de Montevidéu foi escolhido pela proximidade que possui do Brasil. 

O Porto de Santos por ser o maior da América Latina e o Porto do Rio de Janeiro pela 

proximidade que tem do Porto de Santos. 
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3.1.1 Porto de Rotterdam 

 

Este Porto de Rotterdam está localizado na Europa, na Holanda e possui características 

peculiares em comparação com os outros portos espalhados pelo mundo. É o porto mais 

importante da Europa, sua tecnologia e a automação dos equipamentos produzem um cenário 

de alta produtividade em volume de movimentação de cargas e navios (ROTTERDAM, 

2015). 

O acesso ao Porto de Rotterdam se dá por malha ferroviária, rodovias e por rios da 

Europa, recebendo os maiores navios do mundo (ROTTERDAM, 2015). 

Sua principal característica é a tecnologia que é constante em todas as etapas do 

processo, a entrada e saída das embarcações é controlada via satélite, os caminhões e 

equipamentos de movimentação de containeres são controlados por computadores. Possui 

sistema informatizado (ROTTERDAM, 2015). 

O Porto funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano (ROTTERDAM, 2015). 

Em movimentação de cargas é o oitavo do mundo ficando atrás de Portos Chineses 

como Shangai e o Porto de Singapura, por ano sua produção chega a 450 milhões de toneladas 

(ROTTERDAM, 2015). 

 

Tabela 4: Comparativo entre os 10 melhores portos do mundo.  

Classificação Porto Pais Anos 

2014 2013 2012 

1 Ningbo & Zhoushan China 873,0 809,8 744,0 

2 Shangai China 755,3 776,0 736,0 

3 Singapura Singapura 580,8 560,8 538,0 

4 Tianjin China 540,0 500,6 476,0 

5 Tangshan China 500,8 446,2 364,6 

6 Guangzhou China 500,4 454,7 434,0 

7 Qingdao China 480,0 450,0 402,0 

8  Rotterdam Holanda 444,7 440,5 441,5 

9 Dalian China 420,0 408,4 373,0 

10 Porto de Hedland  Austrália 372,4 288,4 246,7 

Números em milhões de toneladas 

Fonte: Adaptado de Porto de Rotterdam (2015). 
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A tabela acima demonstra o desempenho dos 20 melhores Portos do Mundo, onde 

Rotterdam está em 08º lugar e em primeiro da Europa, ficando atrás de seis Portos Chineses, 

sendo eles: Ningbo & Zhoushan, Shangai, Tianjin, Tangshan, Guangzhou, Qingdao e do 

Porto de Singapura. 

 

3.1.1.1 Porto de Rotterdam em números: 

 

O Porto possui área de 120.500.000 m
2
 incluindo terra e mar, dos quais cerca de 

60.000.000 m
2
 são de áreas industriais, com comprimento de 40 km, com calado de 24 metros 

(ROTTERDAM,2015). 

          A quantidade de postos de trabalho é de 180 000 (ROTTERDAM, 2015). 

O terminal de containeres possui 265.000 m
2 

de área total para armazenagem 

(ROTTERDAM, 2015).
 

A capacidade de produtos armazenados chega até 450 milhões de toneladas de 

mercadorias, transporta aproximadamente 30.000 navios e 110.000 embarcações fluviais por 

ano (ROTTERDAM, 2015). 

 

3.1.1.2 Resíduos do Porto de Rotterdam 

  

A Diretriz 2000/59 - Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia passaram a 

seguir a partir do ano de 2000. Ela rege a diminuição das descargas de efluentes e resíduos 

gerados em embarcações e despejados diretamente no mar com a intenção de diminuir o 

impacto ao meio ambiente (ROTTERDAM, 2015). 

Na Holanda passou-se a utilizar a Diretriz 2000/59 a partir de 2004. 

Para realizar a coleta, transporte e destinação do resíduo, a empresa interessada precisa 

fazer um cadastro e a autoridade portuária fiscaliza e controla a quantidade de resíduos 

gerados e os coletados (ROTTERDAM, 2015). 

Antes do navio atracar no Porto de Rotterdam é necessário informar a quantidade de 

resíduos a serem retirados de acordo com o acordo internacional de MARPOL 73/78 e sua 

retirada, transporte e armazenagem se faz de acordo com a classificação do resíduo 

(ROTTERDAM, 2015). 
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A coleta dos resíduos é segregada de acordo com a classificação dos resíduos e após é 

emitido um recibo de retirada de resíduos onde o capitão do navio e a empresa que faz a 

coleta (por caminhão ou embarcação) assinam o documento (ROTTERDAM, 2015). 

A retirada de resíduos em Rotterdam é obrigatória com exceção dos casos onde o 

navio possui espaço suficiente para armazená-los (ROTTERDAM, 2015).  

No Porto de Rotterdam é proibido armazenar resíduos na área do cais mesmo 

armazenados em tambores ou containeres (ROTTERDAM, 2015). 

 

3.1.2 Porto de Montevidéu 

Localizado na América do Sul o Porto de Montevidéu é o maior Porto do Uruguai está 

à margem esquerda do Rio de la Plata. 

Devido sua característica natural não necessita da manutenção de dragagem tornando 

um excelente atracador de navios com grande calado. 

Possui bom acesso rodoviário, ferroviário e hidroviário o que facilita a locomoção das 

cargas. 

Como as normas Uruguaias não colocam limite para tempo de armazenagem e podem 

passar por outros processos como, por exemplo, fracionamento, consolidação e remarcação 

dos produtos. 

Este Porto possui dois terminais, La Teja que se denomina como terminal marítimo de 

cargas e abastecimento, sendo o outro, o Terminal Buquebus que é especifico para 

passageiros, recebendo em grande quantidade passageiros oriundos de Buenos Aires. 

O Porto funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano e sistema informatizado. 

3.1.2.1 Porto de Montevidéu em números: 

Com área total de 700000 m
2
, área de armazenagem de 48700 m

2
 e de cais conta com 

33500 m
2
. 

O cais tem profundeza de 10,5 metros e calado de 10 metros, sendo disponível para 

operação de atracação de navios 1650 metros. 

A geração de empregos deste Porto supera os 20.000 postos de trabalho. 
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3.1.2.2 Resíduos do Porto de Montevidéu 

O Uruguai segue a convenção de MARPOL 73/78 onde foi regulamentado e 

implantado por legislações locais. 

Com a intenção de melhorar a gestão de resíduos no Porto de Montevidéu a 

Autoridade Portuária decidiu realizar a implantação do ISO 14001 um sistema de gestão 

ambiental mundial que pertence à International Standardization Organization (MACIEL, 

2015). 

A coleta e o transporte dos resíduos sólidos são realizados por empresa licitada pelo 

governo Uruguaio e a disposição final é feita por uma Usina de Resíduos Municipal 

(MACIEL, 2015). 

Com relação aos efluentes oleosos, estes passam pelo processo de separação em SAO 

(separador água e óleo) e seus subprodutos são reaproveitados, o óleo vira combustível na 

fabrica de cimento e a água após tratada pode ser utilizada para irrigar pequenas plantações 

(MACIEL, 2015). 

Os efluentes sanitários retirados dos navios são descartados na rede de esgoto da 

cidade de Montevidéu. 

 

3.1.3 Porto de Santos 

  
Figura 1: Vista aérea do Porto de Rotterdam 

Fonte: Porto de Rotterdam 

Figura 2: Vista aérea do Porto de Santos 

Fonte: Companhia Docas do Estado de 

São Paulo – CODESP 
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O maior Porto da Europa Rotterdam e o maior Porto da América Latina Santos além 

de sua grandeza e complexidade possuem características físicas, como a semelhança dos 

canais disposta nas figuras 1 e 2. 

 

3.1.3.1 Caracterização do Porto de Santos: 

Com sua área total de 7.7765.100 m
2
 dividido em Margem Direita com 3.665.800 m

2
 e 

Margem Esquerda de 4.099.300 m
2 

sua grandiosa área tem influencia nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal (CODESP, 

2015). 

O acesso ao Porto de Santos pode ser feita por via rodoviária, ferroviária ou 

hidroviária (CODESP, 2015). 

Possui 64 berços de atracação com extensão de 13.013 metros e o calado varia de 5 

metros a 13,5 metros. A sua área de armazenagem (pátios) totaliza 981.603 m
2 

(CODESP, 

2015). 

 

Tabela 5: Participação do Porto de Santos na balança comercial Brasileira – 

Comparativo entre os Portos. 

 

Ano Brasil (todos os Portos) em 

bilhões de dólares 

Porto de Santos em 

bilhões de dólares 

Participação do 

Porto de Santos 

2014 454,82 116,30 25,6% 

2013 481,80 122,70 25,5% 

2012 465,70 120,20 25,8% 

 

Fonte: Adaptado de CODESP 2015. 

 

A tabela 5 demonstra a importância do Porto de Santos para o cenário do Brasil, 

ficando em primeiro lugar em comparação com os outros 34 Portos do país, Santos é detentor 

de 25,6% da participação na Balança Comercial Brasileira em valores, gerando em 2014 o 

total de 116,3 bilhões de dólares (CODESP, 2015). 

O Porto funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano (CODESP, 2015). 

Possui sistema informatizado. 

 

 

 



15 
 

 

3.1.3.2 Geração de resíduos do Porto de Santos 

De acordo com a Resolução DP nº 13/2014, a autoridade portuária fiscaliza, controla e 

aprova o credenciamento das empresas que fazem a retirada dos resíduos tanto das 

embarcações, como dos terminais arrendados e a sua própria geração de resíduos. As 

atividades realizadas pelas empresas como geração, armazenamento, coleta, transporte e 

destinação são fiscalizados e controlados pela CODESP. Todos os resíduos são classificados 

de acordo com a sua periculosidade e característica. 

Consultando o Relatório Anual de Geração de Resíduos Sólidos no Porto de Santos - 

2013 (CODESP, 2015) relaciona as empresas autorizadas a realizar a coleta, transporte, 

destinação e os geradores de resíduos, sendo eles a Autoridade Portuária, os Terminais 

Arrendados e as Embarcações. 

A quantificação dos resíduos retirados nos navios foi dividido em resíduos sólidos, 

conhecidos também como taifa e resíduos oleosos. 

 

Tabela 6: Quantitativo descritivo da geração de resíduos sólidos das embarcações – 

Taifa (Kg) - 2013 

 
Fonte: CODESP 2015. 

A quantificação dos resíduos sólidos (taifa) é separada por empresa que realizou a 

coleta e transporte dos resíduos, dividida pelos meses do ano de 2013. 

 

Tabela 7: Quantitativo descritivo da geração de resíduos oleosos das embarcações – 

m³ - 2013. 
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Fonte: CODESP 2015. 

 

O mesmo formato utilizado nos resíduos sólidos (taifa) foi aplicado aos resíduos 

oleosos retirados das embarcações. 

 

Gráfico 1: Retirada de resíduos de taifa de embarcações em 2013. 

 
Fonte: CODESP 2015. 

Existe uma queda na geração de resíduos sólidos, principalmente nos meses de Abril a 

Outubro, porém a quantidade de navios não sofreu variação significativa. 
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Gráfico 2: Retirada de resíduos oleosos de embarcações em 2013. 

 
Fonte: CODESP 2015. 

 

De acordo com o relatório houve um descredenciamento de uma empresa que era 

autorizada a realizar a coleta o que é demonstrada pela diminuição da geração de resíduos nos 

meses de Janeiro a Julho, após o mês de Julho a empresa foi credenciada novamente e 

percebe-se o aumento da geração de resíduos das embarcações. 

 

Tabela 8: Quantidade total de resíduos gerados pelas embarcações em 2013. 

 
Fonte: CODESP 2015. 

 

De acordo com os dados levantados pela CODESP a geração de resíduos nos navios é 

consideravelmente maior do que os resíduos gerados nos terminais arrendados e na própria 

autoridade portuária. As arrendatárias possuem maior diversidade na geração devido aos seus 

processos diversificados de atuação.  Este relatório sugere a criação de gestões integradas dos 

resíduos que devem partir da própria CODESP assim conseguiremos diminuir a geração de 

resíduos e os danos causados ao meio ambiente. 
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3.1.4 Porto do Rio de Janeiro 

O início de seu projeto foi em 1870 com a construção da Doca Alfândega e 

posteriormente a construção de outras instalações entre os anos de 1890 e 1900 o Porto do Rio 

de Janeiro se instalou primeiramente na região da Ilha das Cobras e o Arsenal da Marinha, do 

Arsenal da Marinha até a Ponta do Cajú. Após 1903 foi o Cais da Gamboa e sete armazéns, 

sendo sua inauguração oficial em 1910 (CDRJ 2015). 

Sua área de atuação abrange carga geral conteinerizada, eletroeletrônicos, borrachas, 

petroquímicos, peças e partes de veículos, café, bem como produtos siderúrgicos, bobinas de 

papel para imprensa, além de granéis sólidos como trigo e ferro gusa (CDRJ 2015). 

Localizado na costa oeste da Baía de Guanabara na capital do estado do Rio de Janeiro 

que possui o mesmo nome (CDRJ 2015). 

 

3.1.4.1 Caracterização do Porto do Rio de Janeiro 

Este Porto possui calado que varia de 10 a 15 metros, conta com um cais de 6740 

metros de extensão, um píer de 883 metros de perímetro e 22 pontos de atracação (CDRJ 

2015). 

Tem capacidade de movimentação de 5,5 milhões de toneladas e 23.334 TEUS (CDRJ 

2015). 

O Porto do Rio de Janeiro é composto pelos seguintes trechos: Cais Mauá com 35.000 

m² de pátios, Cais da Gamboa tem 60.000 m² de área coberta em 18 ármazéns e pátios com 

áreas descobertas de aproximadamente 16.000 m², Cais de São Cristóvão 12.100 m² em dois 

armazéns cobertos e uma área de pátios com 23.000 m², Cais do Caju e Terminal de 

Manguinhos. Existem ainda dez armazéns externos, totalizando 65.367 m², e oito pátios 

cobertos 11.027 m², com capacidade de estocagem para 13.100 toneladas, além de outros 

terminais de uso privativo localizados na Ilha do Governador, na baía de Guanabara e nas 

Ilhas d’Água e Redonda (CDRJ 2015).  

O Porto funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano e sistema informatizado (CDRJ 

2015). 

. 
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3.1.4.2 Resíduos do Porto do Rio de Janeiro 

O Porto do Rio de Janeiro não possui uma legislação própria para o gerenciamento de 

resíduos dos navios, seguindo as normativas federais Brasileiras. O que é exigido das 

empresas que realizam a coleta e transporte é um cadastro em formulário entregue a RFB - 

Receita Federal do Brasil (CDRJ 2015). 

Sua retirada só pode ser feita após a aprovação da ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, do MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do 

CDRJ e da RFB (CDRJ 2015). 

Após a destinação final dos resíduos a RFB deve ser comunicada com as informações 

do local de destinação e qual o processo em que o resíduo foi submetido (CDRJ 2015). 

 

3.2 Resultados Obtidos 

Segue o compilamento das características portuárias em tabela comparativa. 

Característica Porto de 

Rotterdam 

Porto de 

Montevidéu 

Porto do Rio 

de Janeiro 

Porto de 

Santos 

1 – Legislações federais na área 

ambiental, baseadas nas 

convenções internacionais. 

Sim Sim Sim Sim 

2 – Sistemas informatizados. Sim Sim Sim Sim 

3 – Total autonomia 

computadorizada no 

funcionamento dos equipamentos. 

Sim Não Não Não 

4 – Trabalha 24 horas por dia e 

365 dias no ano. 

Sim Sim Sim Sim 

5 – Recolhimento dos resíduos 

agendado antecipadamente a 

atracação do navio por via 

informatizada. 

Sim Não Não Não 
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6 – Resolução da Autoridade 

Portuária local para a coleta e 

transporte dos resíduos de 

embarcações. 

Não Não Não Sim 

7 – Destinação de resíduos ocorre 

de acordo com as normas 

estabelecidas 

Sim Sim Sim Sim 

8 – Armazenagem ou disposição 

de resíduos em área de cais, 

mesmo sendo em tambores ou 

containeres. 

Proibida Não 

encontrada 

a 

informação 

na 

literatura. 

Não 

encontrada a 

informação 

na literatura. 

Não 

encontrada 

a 

informação 

na 

literatura. 

9 – Licitação de empresas que 

realizam a coleta e transporte dos 

resíduos. 

Não Sim Não Não 

10 – Destinação final dos resíduos 

em empresas de administração 

pública ou privada. 

Privada Pública Privada Privada 

11 – Segregação dos resíduos de 

acordo com sua característica e 

periculosidade.  

Sim Sim Sim Sim 

12 – Inventário de resíduos 

retirados de navios disponíveis em 

canais de comunicação. 

Não Não Sim Não 

13 – Cadastramento de empresas 

que realizam a coleta e transporte 

dos resíduos dos navios na 

Autoridade Portuária. 

Sim Por 

licitação 

Sim Sim 

14 – Autorização da retirada de 

resíduos por órgãos intervenientes 

do Porto (Receita Federal, 

ANVISA e MAPA) 

Não Não Não Sim 
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4 Análise dos Resultados 

Em todos os Portos observa-se a normatização de legislações pertinentes a área 

ambiental, baseados nas convenções internacionais e adaptadas a realidade de cada país. 

Todos os Portos são dispostos de equipamentos e sistemas informatizados, porém o 

Porto que possui 100 % de autonomia computadorizada foi o Porto de Rotterdam. 

Características operacionais marcantes em todos os Portos são os horários de 

operação: 24 horas por dia e 365 dias no ano, o que aumenta a produtividade e a agilidade do 

Comércio Internacional.  

Apenas em um Porto observa-se a autorização prévia por via informatizada o 

recolhimento dos resíduos nas embarcações que ocorre em Rotterdam. 

Além do Porto de Santos utilizar as normativas federais da área ambiental, também 

dispõe de uma resolução que trata as diretrizes na área dos resíduos de navios. 

Todos os Portos destinam seus resíduos de acordo com as normas estabelecidas. 

Encontrada na literatura de apenas um país a questão de armazenagem de resíduos na 

área de cais, o Porto de Rotterdam proíbe que qualquer resíduo sendo armazenado em 

container ou tambor permaneça nessa região, para os outros Portos não foi encontrada 

informação na literatura pesquisada. 

O Porto de Montevidéu possui duas características únicas, a primeira é com relação a 

empresa que realiza a coleta e transporte de resíduos apenas uma empresa faz essa atividade e 

passa por um processo licitatório, a outra é a destinadora final ter administração pública. Os 

outros Portos realizam a coleta e transporte com várias empresas que realizam um cadastro na 

Autoridade Portuária que após sua aprovação iniciam as atividades, as destinadoras de 

resíduos não têm administração pública. 

A segregação dos resíduos de acordo com a sua característica e periculosidade é 

realizada por todos. 

Somente o Porto de Santos disponibiliza o inventário de resíduos nos canais de 

comunicação. 



22 
 

Uma característica que chama a atenção do Porto do Rio de Janeiro é a autorização 

prévia da retirada dos resíduos além da Autoridade Portuária é a realizada por órgãos 

intervenientes do Porto (RFB, ANVISA e MAPA), tudo por meio de formulários, o que 

somente foi observado nesse Porto.  

  

5 Considerações Finais 

Diante de todas as informações apresentadas nesse trabalho pode-se afirmar que a 

destinação de resíduos nos Portos pesquisados (Rotterdam, Montevidéu, Santos e Rio de 

Janeiro) ocorre de acordo com as normas e convenções internacionais. 

O Porto de Rotterdam chama a atenção por ser um modelo totalmente informatizado, 

controlado por via satélite e o único relato de utilização de formulário específico encontra-se 

no momento da retirada do resíduo do navio por parte da empresa que realiza a coleta e 

transporte. 

Há muito que se fazer na Área Ambiental Portuária para que realmente tenhamos um 

crescimento ambiental sustentável, mas acredito que os países pesquisados estão no caminho 

certo.  
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