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RESUMO

A Lei de Modernização dos Portos (LMP) não vislumbra somente a renovação
de equipamentos e investimentos em altas tecnologias para automação do sistema
portuário, mas também a qualidade educacional para o trabalhador portuário avulso
(TPA) em todas as áreas de atuação nos portos. Tendo em vista que o futuro da
humanidade depende de ações melhores das presentes gerações, a informação, o
conhecimento e, principalmente, a ação fazem a diferença para as futuras gerações.
Visando colaborar para um porto melhor com profissionais altamente capacitados
com um conhecimento vasto em sua área de atuação levando-se em conta o meio
ambiente em que vivem. Para que isto ocorra da melhor maneira possível, tem que
haver um processo de inovação contínua. O presente estudo revela a necessidade
da reincorporação da educação ambiental para os trabalhadores portuários avulsos
do  porto  de  Santos  e  a  real  necessidade  de  formação  e  multiplicação  do
conhecimento ambiental dentre todas as categorias profissionais portuários.

Palavras-chave: Educação ambiental; sustentabilidade; segurança.



ABSTRACT

The law of modernization of ports (LMP) does not see only the renewal  of
equipment and investments in high technology for automation of the port system, but
also the quality of education for temporary dockworker (TPA) in all areas of operation
in ports. Considering that the future of humanity depends on best actions of present
generations, information, knowledge and especially the action make a difference for
future  generations.  Aiming  to  contribute  to  a  better  harbor  with  highly  qualified
professionals,  with  extensive  knowledge  in  your  area of  expertise  and especially
taking into account the environment in which they live. For this to happen, the best
way possible there has to be an innovation process continues. This study reveals the
need for reinstatement of environmental education the temporary dockworkers in the
port  of  Santos  and the real  need  for  training and  multiplication  of  environmental
knowledge among all professional categories port.

Keywords: Environmental education, sustainability, security
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INTRODUÇÃO

Justifica-se  o presente estudo em função da legislação brasileira e a Carta

Magna do país, a Constituição de 1988 que prevê ensino e educação para cidadania

e para profissão em seu artigo 205.

Na  questão  de  meio  ambiente  vale  salientar  outro  artigo  da  constituição

federal que trata de responsabilidade social:

Art.  225  –  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  saída
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras
gerações.
VI  –  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  e  a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Considera-se  que  a  educação  ambiental,  para  uma  sustentabilidade

equitativa,  é um processo  de aprendizagem permanente,  baseado no respeito  a

todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para

a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a

formação  de  sociedades  socialmente  justas  e  ecologicamente  equilibradas,  que

conservam  entre  si  relação  de  interdependência  e  diversidade.  Isto  requer

responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e planetário (Tratado

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global).

A Educação Ambiental é um tema muito discutido atualmente devido ao fato

de se perceber a necessidade de uma melhoria do mundo em que vivemos, pois é

facilmente notado que estamos regredindo cada vez mais em nossa qualidade de

vida de um modo geral, nos deixando levar por nossas obrigações diárias. Nosso

tempo nos parece cada vez mais curto porque temos cada vez mais compromissos

(GUEDES, 2006).

Na lei de modernização dos portos (LMP) no. 8.630/93, o foco principal era a

mão de obra e, por isso, houve forte tensão e resistência sindical em alguns portos

para sua efetiva implantação. Esse quadro contribuiu para atrasar o diagnóstico das

necessidades de treinamento e a efetiva implantação de programas de qualificação,

especialização e aperfeiçoamento de trabalhadores portuários avulsos (TPA’s).

Por  outro  lado,  o  trabalhador  notou  rapidamente  a  necessidade  de

qualificação  e  aperfeiçoamento  por  conta  da  chegada  de  novas  tecnologias  em
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equipamentos para a movimentação das cargas. Para acompanhar esses avanços

tecnológicos era preciso adequação das forças de trabalho (GONÇALVES, 2008).

Assim,  o processo de reformas do setor  portuário,  deflagrado pela  Lei  no.

8.630/93,  que  constituiu  o  chamado  “novo  modelo  portuário  brasileiro”,  não

contemplou  de  forma  decisiva  a  questão  do  treinamento  laboral,  tampouco  a

questão  da  educação  ambiental  aplicada  ao  trabalho  portuário.  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 (KITZMANN, 2006).

Atualmente existe uma nova legislação, a Lei n° 12.815/13 que estabeleceu

um novo marco regulatório ao setor portuário nacional e com ela os trabalhadores

tiveram alguns avanços significativos voltados à qualificação laboral, como exemplo,

o Decreto n° 8.033/13 que regulamenta a Lei n° 12.815/13 e, que nele trata do fórum

permanente para qualificação do trabalhador portuário no seu artigo:

Art.  39.  Fica  instituído  o  Fórum  Nacional  Permanente  para
Qualificação do Trabalhador Portuário, com a finalidade de discutir as
questões  relacionadas  a  formação,  qualificação  e  certificação
profissional  do  trabalhador  portuário  e  do  trabalhador  portuário
avulso, em especial.

É importante pensar sobre a questão ambiental para o trabalhador portuário

avulso a fim de que  possamos consolidar uma prática educativa que desenvolva

novos valores em relação à forma como ver, sentir e viver; onde a harmonia e a

tolerância sejam uma constante na prática educacional. 

De acordo com a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, n° 9.795/99:

"Entende-se por educação ambiental os processos participativos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais
e,  adquirem  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida  e  à  sua
sustentabilidade" (CARVALHO, 2002).

As demandas ambientais sobre o sistema portuário são imensas, por conta de

passivos  herdados  (ambientais,  culturais,  estruturais)  e  de  ativos  continuamente

criados. Ambos os casos geram inconformidades, que devem ser enfrentadas para

que as conformidades possam ser alcançadas, garantindo o pleno funcionamento

dos portos sem prejuízos econômicos e socioambientais (KITZMANN, 2006).
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Nesse  contexto,  torna-se  indissociável  o  engajamento  do  trabalhador

portuário,  seja  ele  avulso  ou  vinculado,  como agente  de  transformação  de  uma

realidade em que as prioridades de desenvolvimento caminhem juntas às ações de

respeito e sustentabilidade ambiental.

Assim,  as  questões  ambientais  deveriam  estar  inseridas  nas  grades

curriculares  dos  cursos  dos  trabalhadores  avulsos  e  na forma de  programas de

aulas  e  ações  práticas  inerentes  a  cada  uma  das  atividades  do  setor  portuário

criando-se abordagens individualizadas.

A relevância do assunto é descrita dentro da Agenda Ambiental do Porto de

Santos, tratada em Iniciativas Socioambientais com o texto Educação Ambiental e

Capacitação em meio Ambiente e temos: 

As disposições contidas na Norma Regulamentadora nº 29 (NR 29),
que trata  da  saúde e segurança do trabalhador  portuário,  também
podem se tornar objeto de trabalho de educadores ambientais, pois,
embora  sejam  normatizações  técnicas,  estão  associadas  ao
comportamento  e  à  conscientização,  individual  e  coletiva.  Essas
disposições aplicam-se aos trabalhadores portuários  em operações
tanto a bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores
que  exerçam  atividades  nos  portos  organizados  e  instalações
portuárias de uso privativo e retroportuárias, situados dentro ou fora
da  área  do  porto  organizado.  Entre  os  principais  objetivos  e
indicações destas normas estão a prevenção aos riscos de acidentes
do  trabalho  e  doenças  profissionais;  a  obrigatoriedade  no  uso  de
equipamentos  de  segurança  pelos  trabalhadores  (EPIs);  e  a
elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
no ambiente de trabalho portuário.  
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DIAGNÓSTICO

O  fundo  de  Desenvolvimento  do  Ensino  Profissional  Marítimo  foi  criado

especificamente  para  atender  às  despesas  de  custeio  do  ensino  profissional

marítimo, a  cargo da Diretoria  de Portos e Costas da Marinha do Brasil,  para o

aperfeiçoamento  profissional  do  pessoal  do  trabalho  aquaviário  e  das  demais

atividades  correlatas,  em  todo  o  território  nacional  conforme  artigos  1º  e  2º  do

Decreto-Lei nº 828/1969 (GONÇALVES, 2008). Este Decreto-Lei foi regulamentado

pelo Decreto nº 968/93.

Conscientizar e criar um melhor enfoque na questão ambiental tem sido uma

tarefa árdua para inserir o trabalhador portuário avulso nesse cenário de mudanças

culturais e introdução de boas práticas. As iniciativas de gestão ambiental não fazem

parte do setor de planejamento portuário, levando a ações desarticuladas e reativas,

fruto da visão que considera a regulamentação ambiental um fator que ameaça a

competitividade  das empresas  (KITZMANN, 2006).  Fazer  com que o  trabalhador

seja inserido nesse contexto ambiental é um desafio agravado pela pouca oferta de

programas  educacionais  ou  pela  baixa  carga  horária  dedicadas  em  cursos  de

qualificação e aperfeiçoamento existentes.

Verifica-se  que,  em  alguns  cursos  homologados  para  os  Trabalhadores

Portuários Avulsos, a Diretoria de Portos e Costas – DPC da Marinha do Brasil inclui

a  educação ambiental  de forma isolada,  tratada no escopo específico  de alguns

poucos  programas,  conforme  exemplos  demonstrados  nas  tabelas,  onde

encontramos a carga horária total do curso (C.H.T) e a carga horária destinada as

questões ambientais (C.H.A.), a seguir:

Tabela 1 - Cursos de Formação

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
CBAET Básico de Arrumação de Carga e Estivagem Técnica 74 0

CBCC Básico de Conferência de Carga 90 0

CBCS Básico de Conserto de Carga 60 0

CBPLT Básico de Pintura Naval e Limpeza de Porões e Tanques 51 9

CBTP Básico do Trabalhador Portuário 120 11

CBVP Básico de Vigilância Portuária 27 0
Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores
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Tabela 2 - Cursos de Aperfeiçoamento

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
CAAET Aperfeiçoamento de Arrumação de Carga e Estivagem Técnica 47 0

CACC Aperfeiçoamento de Conferência de Carga 62 0
Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores

Tabela 3 - Cursos Expeditos

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
COCCE Operação de Carregador de Correia Espiral (COCCE) 26 0

COCMH Operação de Cavalos Mecânico e Hidráulico (COCMH) 14 0

COCP Operação com Cargas Perigosas (COCP) 30 0

COEGP Operação de Empilhadeira de Grande Porte (COEGP) 42 0

COEH Operação com Escavadeira Hidráulica (COEH) 21 0

COEPP Operação de Empilhadeira de Pequeno Porte (COEPP) 33 0

COGB Operação com Guindaste de Bordo (COGB) 29 0

COGM Operação de Guindastes Móveis sobre Pneus (COGM) 32 0

COGT Operação com Guindaste de Terra (COGT) 32 0

COGV Operação com Guindaste Veicular (COGV) 23 0

COP Operação de Portêiner (COP) 52 0

COPR Operação com Pontes Rolantes de Bordo (COPR) 28 0

CORE Operação com Retroescavadeira (CORE) 16 0

COSGS Operação de Sugador para Granéis Sólidos (COSGS) 18 0

COSL Operação com Shiploader (COSL) 20 0

COT Operação de Transtêiner (COT) 33 0

COTPC Operação de Trator e Pá Carregadeira (COTPC) 24 0

COVL Operação de Veículos Leves (COVL) 14 0

CPDC Peação e Despeação de Carga (CPDC) 40 0

CPDC-M Peação de Despeação de Carga com Motosserra (CPDC-M) 42 0

CSMC Sinalização para Movimentação de Carga (CSMC) 22 0
Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores
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Tabela 4 - Cursos Especiais

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
CAIT Avançado de Inglês Técnico 48 0

CBIT Básico de Inglês Técnico 48 0

CECIRP Cidadania e Relacionamento Pessoal 24 0

CECIRP-I Cidadania e Relacionamento Pessoal com Informática 72 0

CENR20 Especial de Segurança e Saúde no Trabalho com Líquidos 
Combustíveis e Inflamáveis 17 0

CENR35 Especial de Segurança e Saúde no Trabalho em Altura 13 0

CESSTP Especial em Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 24 0

CPOPCS Procedimento Operacional Padrão Contêiner e Sacaria 12 0

CTE Técnicas de Ensino 72 0
Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores

Tabela 5 - Cursos Avançados

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
CGTCG Gestão Operacional em Terminais de Carga Geral 83 0

CGTGL Gestão Operacional em Terminais de Granéis Líquidos 78 0

CGTGS Gestão Operacional em Terminais de Granéis Sólidos 37 0

CGTRR Gestão Operacional em Terminais de Roll-On/RollOff 23 0

CTOTC Técnicas de Operações em Terminais de Contêineres 66 0
Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores

Tabela 6 - Cursos de Atualização

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
CAOEGP Atualização em Operação de Empilhadeira de Grande Porte 15 0

CAOEPP Atualização em Operação de Empilhadeira de Pequeno Porte 15 0

CAOGB Atualização em Operação de Guindaste de Bordo (CAOGB) 17 0

CAOGT Atualização em Operação de Guindaste de Terra (CAOGT) 21 0

CAOPC Atualização em Operação de Pá Carregadeira (CAOPC) 20 0
Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores
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Tabela 7 - Atividades correlatas

Código Descrição C.H.T. C.H.A.
Ambiente O meio Ambiente e o Mar 15 15

Auditoria Auditoria Ambiental 15 15

DIRAM Direito Ambiental 15 15

GESTAM Sistema de Gestão Ambiental 15 15
GESTAM 
AVA

Sistema de Gestão Ambiental Avançado 15 15

INTAM Introdução ao Meio Ambiente 15 15

LEGAM Aspectos Legais da Gestão Ambiental 15 15

RISCO Risco Ambiental 15 15
RISCO 
AVA

Risco Ambiental Avançado 15 15

Educação Ambiental 60 60
MBA – Gestão Ambiental Portuária 420 420

Fonte: PREPOM PORTUÁRIO 2015 – tabela elaborada pelos autores

As  tabelas  revelam  a  pouca  carga  horária  para  abordagem  de  temas

relacionados às questões ambientais  aplicados às  atividades  portuárias,  tendo o

trabalhador  portuário  avulso  poucas  opções  de  aprimoramento  profissional  e

enriquecimento de conhecimentos  aliados ao desenvolvimento das boas práticas

ambientais em cada programa de treinamento, o que seria o cenário ideal.

Analisando o Prepom para Portuários do ano de 2015, disponibilizado pela

Diretoria de Portos e Costas (DPC), verifica-se que os cursos que estão destinados

aos trabalhadores portuários avulsos do porto de Santos, num total de 82 turmas

com 1410 vagas, não contemplam nenhum curso que tenha em sua carga horária

tempo destinado à questão ambiental. 

Esse  quadro  agrava-se  quando  comparado  ao  tratamento  oferecido  aos

trabalhadores  vinculados  que  contam com programas frequentes  de  treinamento

onde as competências técnicas estão ligadas à segurança e ao meio ambiente. 

Outro fato relevante, a rotina de rodizio dos postos de trabalho do trabalhador

portuário avulso nos terminais do porto impede que ele participe dos treinamentos

em igualdade de condições com o trabalhador portuário vinculado, isto é, o avulso

atua no mesmo cenário das operações do trabalhador vinculado, porém, não recebe

o treinamento com a mesma qualidade e intensidade.
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Para  que  o  trabalhador  portuário  avulso  tenha  uma melhor  percepção  na

questão  de  meio  ambiente  em  sua  atividade,  existem  muitas  lacunas  a  serem

preenchidas, como exemplo a questão da rotina diária (diferente de um trabalhador

vinculado celetista)  versus tempo de treinamento com formação oferecida na área

ambiental (que ocorre em um período fixo).

Há dúvidas de que o trabalhador portuário avulso não tenha absorvido os

principais fundamentos de que a parte ambiental caminha junto com a suas ações

profissionais e são de vital importância do seu ambiente de trabalho, com impactos

diretos e indiretos à comunidade (ZOTTO, 2002).

Por  apresentar  resultado  visível  e  de  retorno  rápido  os  programas  de

treinamento mais procurados são os de operação com equipamentos.  Os cursos

com equipamentos têm aulas praticas e,  atualmente,  com simuladores de ultima

geração, fato que desperta um interesse a mais em se qualificar. Neste contexto por

muitas vezes os cursos voltados aos materiais e tecnologias tem maior relevância

sobre conteúdos teóricos, o que pressupõe que os cursos, conteúdos ou módulos de

educação ambiental sejam desenvolvidos num ambiente dinâmico e motivador.

No âmbito da participação de outros atores do setor, é preciso identificar os

principais  riscos  e  impactos  ambientais  da  atividade  portuária,  tarefa  onde  os

sindicatos também devem atuar em razão da importância na evolução da qualidade

dos serviços prestados, associados com a segurança e o bem-estar do trabalhador.

Assim, Sindicatos e Empresas tem que buscar atualizações constantes para

seus  trabalhadores.  O  Sindicato,  como  interlocutor  entre  os  trabalhadores  e  as

entidades empresariais tem que oferecer uma mão de obra qualificada e capacitada,

sendo  que  essa  ação  só  se  realizará  com  cursos  de  formação  específica  na

atividade com adição de conteúdos de educação ambiental em sua atividade.

Pelo arcabouço legal apresentado, Marinha e Órgão Gestor da Mão de Obra,

Ministério  Público  e  Ministério  do  Trabalho  também  são  agentes  indissociáveis

nesse processo.

A Lei n° 9.795/99 – Politica Nacional de Educação Ambiental que regulamenta

o artigo 225 da Constituição Federal em seu artigo lista a as responsabilidades de

cada seguimento para implementação da educação ambiental:

Artigo 3º Como parte do processo educativo mais amplo,
todos têm direito à educação ambiental, incumbindo:
V  -  às  empresas,  entidades  de  classe,  instituições
públicas e privadas, promover  programas destinados à
capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
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controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como
sobre as  repercussões do processo produtivo  no meio
ambiente.

Não  se  envolve  pessoas  com  a  temática  ambiental  ficando  elas  apenas

sentadas em suas cadeiras, envolvidas por um “caixote de tijolo e cimento”, regado

a quadro-de-giz ou á parafernália audiovisual. Elas precisam sentir o cheiro, o sabor,

as cores, a temperatura, a umidade, os sons, os movimentos do metabolismo do seu

lugar, da sua escola, do seu bairro, da sua cidade, do seu trabalho... Isto não se faz

sentado  em  cadeiras!  Como  diz  o  filósofo  e  pedagogo  Naná  Mininni  Medina,

“precisamos sair  da posição de sentantes e passarmos para pensantes”,  ao que

acrescentamos:  precisamos  ser  atuantes  (DIAS,  1992).  Segundo  Tristão  (2005),

nesse impasse, por se apresentar de forma tão interligada a educação e a dimensão

ambiental, não basta sentir  que estamos em crise,  que as políticas públicas não

atendem às nossas expectativas e que a mercantilização domina o mundo temos de

encontrar alguns pontos de apoio para acreditar na possível mudança.

Nesse aspecto, podemos observar a importância de
educar os cidadãos brasileiros a fim de que possam
atuar  de  modo  responsável  e  com  sensibilidade,
conservando o ambiente saudável,  assim passam a
exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a
comunidade  (Local,  nacional  e  internacional)  e
ampliar  a  qualidade  de  suas  relações  intra  e  inter
pessoais  com o ambiente  tanto  físico quanto  social
(GUEDES, 2006).

CONCLUSÃO

Promover  a  qualidade  de  vida  com  saúde,  segurança  e  bem  estar  do

trabalhador  sempre  serão  desafios  das  políticas  públicas  e  das  missões  dos

empreendimentos  do  setor  privado  que  devem  investir,  continuada  e

sistematicamente nos mais aprimorados programas educacionais e, esses, apoiados

em estratégias e dinâmicas de ensino motivadoras para obter a conscientização, o

conhecimento, a participação e o comportamento altruísta e a habilidade para fazer

e inovar.

Sendo  esses  os  pressupostos  válidos  a  formação  de  profissionais  de

diferentes setores da economia de uma Nação, quando comparados ao trabalho no

porto tornam-se prioridades em face da linha do tempo onde a educação ambiental

tornou-se um passivo.
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A educação  ambiental  deverá  ir  muito  além dos  cursos  profissionais,  das

palestras  e  treinamentos  pontuais,  para  ocupar  um  papel  imprescindível  e

indissociável à tão aspirada modernização portuária. 

A educação ambiental deverá ter o trabalhador portuário avulso como agente

motivado e atuante em todos os turnos, em todos os cenários das operações para

repercutir no lar e na sociedade.

O  trabalhador  portuário  avulso  deverá  ocupar  o  papel  principal  no

desenvolvimento  do  “porto  verde”,  do  avanço  do  “porto  sustentável”  onde  os

impactos das atividades serão evitados ou mitigados. Onde as boas práticas terão

repercussão  multiplicadora  entre  as  demais  categorias  de  profissionais  direta  e

indiretamente ligados à grandiosa cadeia logística das operações portuárias. 

É preciso fomentar a educação ambiental para docentes, investir em visitas

técnicas para melhor pesquisar e reconhecer os impactos ambientais inerentes às

operações portuárias, inserir a segurança ambiental e a sustentabilidade em todos

os  programas  de  treinamento,  bem  como,  intensificar  o  dialogo  diário  de  meio

ambiente  e  segurança  para  o  trabalhador  portuário  avulso  e  que  uma  vez

qualificados,  os  trabalhadores  possam  dispor  de  ferramentas  que  possibilitam

minimizar  os  impactos  causados  pelas  atividades,  fazendo  ações  periódicas

participativas e motivadoras para que o meio ambiente se torne um dos principais

alicerces da formação profissional de excelência. 
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