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RESUMO 

 

Os portos brasileiros representam quase a totalidade do volume do comércio exterior 

do Brasil. As atividades deste setor, portanto geram grande quantidade de resíduos sólidos 

que acabam por impactar meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo analisar as 

práticas atuais de gerenciamento de resíduos oriundos especificamente das embarcações 

acostadas nos portos marítimos brasileiros, bem como a legislação nacional vigente, e 

examinar se contribuem efetivamente para a correta gestão. A pesquisa teve como base as 

seguintes ferramentas metodológicas: levantamento bibliográfico, de diversas fontes como 

relatório de atividades, planos e programas de empresas, operadoras e terminais, documentos 

internos do porto, publicações de órgãos públicos, artigos científicos, manifestos de resíduos e 

outros; a identificação e a análise de documentação, conteúdo e da legislação aplicável; as 

pesquisas junto a instituições de ensino e pesquisa especializados no tema; o estudo de casos 

múltiplos, no caso vinte e dois portos ao longo da costa brasileira; e o levantamento de 

informações de fontes internacionais. Os portos selecionados, que serviram de alicerce para o 

estudo, tiveram como base o Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros, desenvolvido pelo IVIG/COPPE/UFRJ, 

e estão localizados em todas as regiões da costa brasileira: Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Os 

resultados obtidos demonstram que as atuais práticas de gerenciamento dos resíduos de bordo 

não necessariamente contribuem para uma correta administração. A legislação nacional 

vigente sobre o objeto é genérica e não regulamenta especificamente a atividade 

potencialmente geradora de resíduos oriundos de embarcações acostadas. A presente 

dissertação confirma ainda a existência de conflitos nos procedimentos de retirada dos 

resíduos nos portos brasileiros, inexistindo um padrão em nível nacional. Deste modo, 

existem mecanismos e ferramentas específicas para o gerenciamento deste resíduo específico, 

tais como classificação, coleta e padronização que podem proporcionar melhoria na gestão de 

resíduos. 

  

Palavras-chave: Porto. Embarcação. Resíduos Sólidos. Gestão Resíduos Sólidos de Bordo. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian ports represent almost the totality of the volume of Brazil´s international 

trade. Therefore, this sector´s activities generate a great amount of solid waste that end up 

having an impact in the environment. The present study aims to analyze the current practices 

of waste management  deriving specifically from ships docked in the Brazilian sea ports, as 

well as the existing national law, and to examine if they contribute effectively to the correct 

management. The base of the research were the following methodological tools: 

bibliographical survey from several sources such as activities report, enterprise‘s plans and 

programs, operators and terminals, internal documents of the port, public bodies publications, 

scientific articles, waste manifests and others; identification and analysis of documentation, 

content and applicable legislation;  researches with educational institutions and researches 

specializes in the subject, study of multiple cases, that is twenty-two ports along the Brazilian 

coastline; and the survey of information from international sources. The selected ports that 

served as foundation for this study were based on the Management of Effluent and Solid 

Waste in the Brazilian Seaports Compliance Program, developed by the IVIG/COPPE/UFRJ, 

and are located in all regions of the Brazilian coastline: north, northeast, southeast and south.  

The results obtained  demonstrate that the current practices of onboard waste management 

don‘t necessarily contribute to a correct management. The existing national law concerning 

the object is generic and doesn‘t regulate specifically the potentially generating activity  waste  

deriving  from ships docked. The present study confirms the existence of conflicts in the 

waste removal procedures at the Brazilian ports, not existing a pattern on a national level. 

Thus, there are specific mechanisms and tools for the management of this specific waste, such 

as classification, collection and standardization that can provide an improvement in the waste 

management. 

 

Key words: port, solid waste, onboard waste management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A conferência de Estocolmo, realizada em 1972, foi a primeira Conferência Mundial 

sobre o Homem e o Meio Ambiente arquitetada pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

Neste encontro foi definido o conceito de desenvolvimento sustentável que passou a constar 

da agenda internacional, como objeto das políticas públicas setoriais nacionais1. Em função 

desta premissa, as iniciativas de expansão de cada setor da economia passaram a incorporar a 

idéia de compatibilização do exercício das atividades atuais com a garantia de preservação do 

meio ambiente para as gerações futuras2.  

Este conceito de grande relevância inclusive foi consagrado na atual Constituição da 

República Federativa do Brasil de 19883.   

Neste sentido, vale empregar as palavras de Priscilla Passos, que sabiamente traduz o 

legado, em especial acerca da conscientização sobre o tema na sociedade mundial: 

 

(...) em meio a essa nova perspectiva da comunidade internacional, que começa a 

raciocinar sobre a concepção de instrumentos jurídicos passíveis de preservar 

valores reputados como prevalentes no conjunto de toda a humanidade, surge a 

primeira grande iniciativa de proteção ao meio ambiente internacional: a já 

mencionada Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 

também denominada de Conferência de Estocolmo, ocorrida em junho de 1972, na 

cidade de Estocolmo (Suécia), ―com a participação de 113 países, 250 organizações 

não governamentais e organismos da ONU29‖, com o intuito de buscar definir 

padrões de conduta adequados à conservação da natureza, do meio ambiente e, 

consequentemente, da sociedade humana global. Resultado de tal conscientização, 

tal Conferência propiciou a consolidação das mais indispensáveis bases à moderna 

política ambiental adotada pela imensa maioria dos países, com maior ou menor 

rigor, nos seus respectivos ordenamentos jurídicos. É, portanto, caracterizada pelo 

despertar da consciência das nações sobre essa realidade, fazendo com que 

surgissem, também, novos movimentos ecologistas e preservacionistas que, por sua 

vez, passaram a refletir-se nas Cartas Constitucionais dos Estados, os quais 

passaram a incluir em seus textos os chamados direitos de proteção ao meio 

ambiente. (PASSOS, 2009. Pág. 12) 

 

                                                 

1 Preocupar-se com a preservação e a proteção dos recursos naturais deixou de ser uma opção e se tornou uma prioridade em 

todos os setores produtivos, no mundo inteiro. (ANTAQ, 2013) BRASIL. Presidência da República. Agencia Nacional de 

Transportes Aquaviários. Transportes Aquaviários no Brasil: A ANTAQ, Portos Organizados, Hidrovias, Navegação 

Marítima e de Apoio, Fiscalização, Meio Ambiente, Legislação. Brasília: ANTAQ, 2013. 
2 Desenvolvimento Sustentável definido pela ONU como ―o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações‖, com base no Relatório Brundtland 

capitaneado pela Primeira-Ministra Norueguesa, Gro Harlem Brundtland. 
3 ―Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

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.‖ 



17 

 

A inserção da atividade portuária no cenário de desenvolvimento sustentável visa, por 

consequência, em um sentido amplo, atender a um compromisso de todos, inclusive de 

Estado, compatibilizados com os preceitos ambientais. Já numa visão mais restrita, esse 

processo se inicia pelo cumprimento da legislação vigente, aplicável à sustentabilidade social 

e ambiental, e avança na medida em que incorpora à gestão portuária uma cultura de 

desenvolvimento sustentável em suas operações.  

Em meio à conjuntura explicitada, que exige a incorporação de sustentabilidade em 

todas as atividades econômicas e em especial a portuária, ganha destaque um dos temas mais 

sensíveis e relevantes para a saúde pública e o meio ambiente: resíduos sólidos gerados que 

necessitam de tratamento adequado. Do enfoque da saúde pública, a adequada gestão desses 

resíduos é procedimento fundamental para o controle e eliminação de situações de risco para 

operadores portuários e para a população do entorno, uma vez que a má gestão está 

relacionada a riscos ambientais e à saúde humana. 

O setor portuário merece atenção no que se refere aos distintos tipos de resíduos 

gerados, tenho em vista as diferentes fontes de origem deste material. Neste ambiente, é 

rotineira a geração de diversificado tipos de resíduos, como resíduos administrativos, material 

de escritório, material plástico, pilhas e baterias, lâmpadas, etc.; resíduos de vidros, madeiras, 

papel e papelão, sucatas e materiais ferrosos; resíduos de restaurante e de sanitário comum; 

resíduos - banheiros e vestiários; resíduos de material eletrônico, de solventes orgânicos e 

inorgânicos; resíduo de metais, lodos e resíduos de tintas; resíduos sólidos provenientes de 

navios a serem reparados; resíduos de óleos minerais, águas oleosas e derrames eventuais de 

óleo; resíduos de lâmpadas; resíduos de varrição não Perigosos, oriundos de pátios externos e 

áreas administrativas; entulhos; acúmulo de grãos, cargas mal acondicionadas e resíduos de 

cargas (MURTA, 2012)  

Existe ainda o acúmulo de grãos e resíduos provenientes da movimentação de cargas 

nos pátios devido ao acondicionamento e limpeza inadequada, e/ou durante carga e descarga 

para transporte ou armazenamento temporário, o que provoca a concentração e proliferação de 

animais sinantrópicos nocivos4, principalmente, os pombos e ratos. Além dos resíduos do 

manuseio de sólidos a granel, ocorre também a geração de resíduos ou efluentes no manuseio 

de carga geral e de líquidos a granel.  

Neste sentido, Aurélio Murta apregoa:  

                                                 

4 V - fauna sinantrópica nociva: fauna sinantrópica que interage de forma negativa com a população humana, causando-lhe 

transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que represente riscos à saúde pública; - Instrução Normativa 

IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 Regulamenta o manejo e controle ambiental da fauna sinantrópica nociva. 
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A acumulação desses resíduos permite o surgimento de larvas de insetos e outros 

animais transmissores de doenças, como pombos e ratos, por exemplo. Isso é 

decorrente de ações inadequadas de acondicionamento e limpeza durante as 

operações de carregamento e descarregamento para transporte ou armazenamento 

temporário. Resíduos oriundos das operações de manutenção do navio (embalagens, 

estopas, panos, papéis, papelão e serragem) assim como os resultantes dos serviços 

das embarcações como serviços de restaurantes, serviços de bordo e os provenientes 

da mistura de água de condensação com óleo combustível, também trazem impactos 

ao meio ambiente. (MURTA, 2012. Pág. 12) 

 

Deste universo de tipologia de resíduos sólidos portuários, merece destaque os 

oriundos das embarcações
5
 acostadas

6
, que fazem transporte de carga ou passageiros, objeto 

do presente estudo. Este tipo de lixo origina: resíduos sólidos, semissólidos ou pastosos, e 

líquidos gerados durante a operação normal da embarcação, tais como: resíduo hospitalar ou 

de saúde, água de lastro suja, água oleosa de porão, mistura oleosa contendo químicos, 

resíduos oleosos (borra), água com óleo resultante de lavagem de tanques, crosta e borra 

resultantes da raspagem de tanques, substâncias químicas líquidas nocivas, esgoto e águas 

servidas, lixo doméstico operacional, resíduos de limpeza de sistemas de exaustão de gases e 

substâncias redutoras da camada de ozônio
7
. 

Nos últimos anos, alertas internacionais, visando controle de epidemias e prevenção de 

pandemias
8
, têm sido deflagrados devido o risco crescente da disseminação de vírus e outros 

vetores de doenças, como no caso da gripe aviária. O que evidencia a importância do tema a 

ser discorrido.  

A abordagem legal do assunto é deveras ampla e abrangente, incluindo as iniciativas 

de normatização e regulação internacional da International Maritime Organization - IMO e da 

Organização Mundial da Saúde – OMS. Já a normatização nacional é genérica e se torna 

emaranhada ante aos distintos órgãos que regulam sobre o tema, além da legislação vigente, 

como o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, da Agencia Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, 

da Secretaria de Portos – SEP, do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - VIGIAGRO/MAPA e da Associação 

                                                 

5 EMBARCAÇÃO: Qualquer veículo que se destina à navegação marítima, fluvial ou lacustre: navio, barco, bote, chata, 

batelão, etc. (APPA, 2011) 
6
 ACOSTAR: 1. Diz-se quando uma embarcação se aproxima de uma costa; navegar junto à costa. 2. Encostar o barco no 

cais ou em outra embarcação. (APPA) 
7 Conceito estipulado pelo art. 2, inciso IV, Resolução nº 2190 de 28/07/2011 / ANTAQ - Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (D.O.U. 05/08/2011) 
8 O conceito moderno de pandemia é o de uma epidemia de grandes proporções, que se espalha a vários países e a mais de 

um continente. Exemplo tantas vezes citado é o da chamada "gripe espanhola", que se seguiu à I Guerra Mundial, nos anos de 

1918-1919, e que causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo (3). (REZENDE, 1998) 
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Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Neste sentido, há grande profusão de atos 

administrativos que introduzem normas que deveriam constar na lei. (BNDES, 2012) 

De forma geral, pode-se afirmar que, mesmo sendo objeto de convenções 

internacionais e da legislação sobre meio ambiente e vigilância sanitária, o gerenciamento de 

resíduos sólidos nos portos
9
 brasileiros ainda não está totalmente implantado ou consolidado. 

Os portos públicos encontram-se em estágios distintos quanto à elaboração, aprovação e 

implantação de seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. Tais 

instrumentos de gestão cobrem as etapas de levantamento e classificação dos resíduos sólidos; 

caracterização das medidas, equipamentos, instalações e procedimentos para controle e 

gerenciamento; caracterização da destinação final adequada dos resíduos, com definição de 

estrutura física e logística para a operação das unidades de tratamento de resíduos e efluentes; 

especificação dos procedimentos de controle e monitoramento de parâmetros de saúde pública 

e qualidade ambiental; especificação de programa de capacitação de pessoal para todas as 

etapas desse gerenciamento. Além de prever as etapas dos resíduos provenientes das 

embarcações acostadas. 

O desenvolvimento da economia nacional está diretamente ligado ao desenvolvimento 

do setor portuário brasileiro, isto porque o comércio exterior do país é realizado em quase sua 

totalidade pelos portos10. Neste sentido, a Secretaria do Comércio Exterior, vinculado ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, disponibilizou os seguintes 

dados11 relativos ao ano de 2012:  

 

 O comércio exterior brasileiro movimentou US$ 466 bilhões, equivalendo a 

688 milhões de toneladas;  

 Em valor, a via marítima respondeu por 80% (US$ 371 bilhões) do fluxo de 

comércio; 

 Em peso, o percentual aumenta para 95% (652 milhões de toneladas), ou seja, 

praticamente a totalidade do comércio exterior brasileiro; 

 Na exportação, a via marítima foi responsável por 96% (525 milhões de 

toneladas) da carga embarcada para o exterior; 

 Na importação, a via marítima respondeu por 90% (127 milhões de 

toneladas) das mercadorias que entraram em território nacional; 

 O comércio exterior respondeu, em 2012, por 74% da movimentação 

portuária brasileira; 

                                                 

9 PORTO: Lugar abrigado contra os ventos e contra as ondas, com instalações sufi cientes para apoiar a navegação e realizar 

operações de carga e descarga de mercadorias, embarque e desembarque de passageiros etc. É o elo entre os transportes 

aquáticos e terrestres, onde se encontram todas as instalações portuárias para carga e descarga, pátios, armazéns etc. A sua 

área de fundeio é a área onde os navios fi cam fundeados, aguardando oportunidade para atracação ou aguardando berço no 

cais, denominada de anteporto. O corredor de ligação entre o alto-mar e as instalações do porto é denominado canal de acesso 

de um porto. (APPA, 2011)  
10 ―Os portos brasileiros são responsáveis por 95% (noventa e cinco por cento) do fluxo de comércio exterior do país, o que 

demonstra a importância estratégica do setor. (...)‖  Exposição de Motivos Interministerial nº 012-A - SEP-PR /MF/MT/AGU 
11 In: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=124363&tp=1 
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 A exportação representou 89% dos embarques ocorridos nos portos 

brasileiros. 

 

Apesar da via marítima ser primordial para garantir o comercialização de mercadorias, 

a dinâmica portuária, no Brasil, isto é, integração porto-cidades resulta, quase sempre, em 

desvantagens para o sistema, que vão da geração de resíduos à contaminação, que por sua vez, 

ultrapassam os limites da área portuária, afetando, também comunidades adjacentes. Como a 

necessidade supera os problemas, e que estes, se bem analisados, podem ser mitigados; aliado 

a importância do setor, a tendência brasileira é fomentar o movimento portuário12. Portanto o 

país deve estar devidamente aparelhado para tal avanço e assim elevar o status quo para 

padrões internacionais. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

 

As atividades portuárias executadas nos portos marítimos públicos brasileiros geram 

grande quantidade de resíduos que afetam não apenas a área delimitada, mas também as 

adjacências. Atualmente, os resíduos retirados das embarcações acostadas na costa brasileira 

recebem tratamento não uniforme, e por vezes desconhecido. O que se constata são os 

diferentes procedimentos de retirada dos resíduos em cada porto público, conforme dados 

coletados em campo pela equipe do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais 

(IVIG/COPPE/UFRJ), apesar da tentativa de normatização nacional desta atividade, como a 

publicação da Resolução ANTAQ nº 2.190, de 28 de julho de 2011, no qual aprova a norma 

para disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações, ainda estar em 

fase de implementação. 

Assim sendo, observa-se que a conformidade legal e as práticas atualmente vigentes 

na gestão de resíduos sólidos nos portos brasileiros ainda encontram-se em distintas fase de 

implementação. E a falta de uniformidade pode gerar conflitos, desordens e até confusão no 

cotidiano portuário. 

Desta forma, para a competitividade internacional do setor, a questão adquire novo 

peso, visto que o tratamento adequado deste material implica, inclusive, a maior eficiência.  

 O procedimento de retirada de resíduos oriundos das embarcações acostadas não é 

realizado de maneira uniforme nos portos brasileiros, o que nos leva à questão: as práticas 

                                                 

12
 ―Para fazer frente às necessidades ensejadas pela expansão da economia brasileira, com ganhos de eficiência, propõe-se 

modelo baseado na ampliação da infraestrutura e da modernização da gestão portuária, no estímulo à expansão dos 

investimentos do setor privado e no aumento da movimentação de cargas com redução dos custos e eliminação de barreiras à 

entrada.(...)‖  Exposição de Motivos Interministerial nº 012-A - SEP-PR /MF/MT/AGU 
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atuais de gerenciamento de resíduos e a legislação vigente contribuem efetivamente para a 

correta gestão dos resíduos oriundos das embarcações? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A dissertação versa sobre a análise da conformidade legal e das práticas de gestão de 

resíduos sólidos retirados das embarcações nos portos brasileiros. Optou-se por delimitar a 

abordagem aos portos marítimos, ora não fluviais, e públicos, excetuando-se os privados. 

Igualmente foi delimitada a análise aprofundada dos resíduos portuários oriundos das 

embarcações, dentro do universo vasto dos resíduos portuários, de alta diversificação de tipos 

e elevada quantidade originada. 

Desta forma os objetivos, geral e específicos, foram preparados da seguinte forma:  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e avaliar se as práticas atuais de gerenciamento de resíduos e a legislação 

nacional vigente contribuem efetivamente para a correta gestão dos resíduos oriundos das 

embarcações nos portos públicos marítimos brasileiros.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, o presente trabalho ambiciona: 

 

 Realizar levantamento bibliográfico nacional e internacional sobre o tema. 

 Identificar os principais resíduos na gestão de resíduos sólidos de origem das 

embarcações acostadas nos portos públicos brasileiros; 

 Identificar as práticas de gerenciamento na gestão de resíduos sólidos de 

origem das embarcações acostadas nos portos públicos brasileiros; 

 Identificar os atores, e respectivas responsabilidades, inclusive da 

Administração Pública, envolvidos na prática portuária; 

 Analisar a legislação e demais normas nacionais e internacionais concernentes 

aos resíduos sólidos; 
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 Realizar um levantamento das boas práticas nacionais e internacionais acerca 

do gerenciamento ambiental dos resíduos oriundos das embarcações acostadas, 

com foco nos procedimentos adotados; 

 Identificar os eventuais conflitos existentes entre as boas práticas adotadas e a 

legislação vigente. 

 

1.4 SUPOSIÇÕES DA PESQUISA 

 

As suposições suscitadas foram desenvolvidas antes das coletas de dados de dos 

estudos de campo, e acabaram por nortear a investigação da dissertação. 

Diante da complexidade temática apresentada, as hipóteses foram reduzidas a quatro 

questões fundamentais:  

  

 As atuais práticas de gerenciamento de resíduos portuários podem não 

contribuir para a correta administração. 

 A atual legislação nacional sobre o tema é genérica e não regulamenta 

especificamente a atividade potencialmente geradora de resíduos embarcados e 

assim pode ser um entrave na prática portuária. 

 Existem conflitos nos procedimentos de retirada dos resíduos nos portos 

brasileiros. 

 Mecanismos e ferramentas específicas para o gerenciamento deste resíduo 

específico, tais como classificação, coleta e padronização podem proporcionar 

melhoria na gestão de resíduos. 

 

As hipóteses supracitadas sugerem um mote referencial inicial de importância para a 

dissertação a ser desenvolvida. Os pontos suscitados norteiam os estudos, no sentido de 

direcionar adequadamente a pesquisa desenvolvida. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

O tema central da pesquisa é analisar a conformidade legal, bem como as práticas, de 

gestão de resíduos sólidos derivados das embarcações acostadas nos portos marítimos 

brasileiros. O tema justifica-se porque, tanto a conformidade legal, quanto as práticas vigentes 

ainda encontram-se em distintas fases de implementação, as quais aliado à falta de 
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uniformidade, entre outras consequências, pode acarretar ineficiência nas operações 

portuárias. 

Faz-se necessário frisar a importância do Sistema Portuário Nacional para o país, 

sendo o principal pilar econômico do comércio internacional brasileiro, conforme relatado em 

ponto anterior. Neste sentido, cabe ressaltar o Porto de Santos, no qual teve papel fundamental 

com a movimentação de toneladas no ano de 201213.  

O sistema portuário brasileiro é composto por trinta e sete portos públicos, entre 

marítimos e fluviais.  Deste total, trinta e quatro portos públicos são marítimos e estão sob 

gestão da SEP, 16 encontram-se delegados, concedidos ou tem sua operação
14

 autorizada aos 

governos estaduais e municipais (CODEBA) 15.  Os portos marítimos representam a grande 

maioria dos portos públicos, razão pela qual a dissertação se dedica a abordar. 

Contudo, sérios gargalos e deficiências na infraestrutura portuária acabam por 

classificar o setor portuário brasileiro como baixo nível internacional, nos parâmetros fixados. 

Neste sentido, observam Frédéric Monié e Soraia Maria do S. C. Vidal:  

 

Outro constrangimento que deve ser considerado reside no fato de que o Brasil 

ocupa uma posição marginal nos circuitos do comércio internacional, sendo 

responsável por cerca de 1% dos fluxos globais. O fato dos fluxos de mercadorias se 

concentrarem entre os pólos da tríade — América do Norte, União Européia, Ásia 

do leste e do sudeste — posiciona os portos do hemisfério Sul nos eixos secundários 

do sistema marítimo internacional. (MONIÉ et all, 2006) 

 

E neste víeis o tratamento ambiental muitas vezes é inadequado, visto que ainda 

existem portos em atividade que não passaram sequer pelo procedimento de licenciamento 

ambiental16, o que acaba por refletir inclusive no tratamento dos resíduos. 

Em se tratando de resíduos sólidos de forma geral, pode-se observar no país sérios 

problemas ambientais decorrentes de todas as fases (origem, coleta, acondicionamento, 

tratamento, transporte e destinação final). Desta forma, os impactos sócios ambientais são 

negativos, principalmente em virtude da ausência de gestão ambiental adequada, ocasionando 

desta forma sérios problemas das mais diversas formas como o visual, odor, localização, 

proliferação de fauna sinantrópica nociva, difusão de doenças e moléstias. 

                                                 

13  ―Entre os principais portos de exportação, Santos destacou-se por responder quase 1/3 do valor exportado em 2012, 

seguindo-se Vitória, Sepetiba, Paranaguá, São Luiz e Rio Grande;‖ A importância dos Portos para o Comércio Exterior 

Brasileiro. Secretaria do Comércio Exterior. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
14

 OPERAÇÃO PORTUÁRIA: Movimentação de passageiros, movimentação de cargas ou Ar mazenagem de mercadorias 

destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado por operadores portuários. (APPA, 2011) 
15 In: http://www.codeba.com.br/eficiente/sites/portalcodeba/pt-br/site.php?secao=sistema portuáriobrasileiro  
16 ―Temos hoje vários portos licenciados, enquanto outros estão em processo final de seus licenciamentos. A maioria deles 

está refazendo suas estruturas organizacionais para lidar adequadamente com as suas tarefas ambientais.‖ (ANTAQ, 2011) (O 

porto verde: modelo ambiental portuário / Agência Nacional de Transportes Aquaviários.- Brasília: ANTAQ, 2011.) 
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Ressalta-se que baseado em experiências internacionais, os resíduos sólidos bem 

geridos não causam impactos ambientais de maiores relevâncias e principalmente, podem ser 

fontes de receita17. O país ainda não investiu suficientes recursos neste setor para adequar o 

tratamento dos resíduos sólidos e transformar estes em fontes de rendimento. 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos foi o primeiro passo do governo no sentido de tratar o assunto com a devida 

importância e apresentar a sociedade e empresas as regras que norteiam o lixo. A nova 

política não só definiu um conjunto de normas a serem seguidas, como vem despertando na 

sociedade novas formas de consciência ambiental. (BRASIL, 2011) 18. Entretanto, diversas 

localidades brasileiras ainda estão se adequando a estas inovações, bem como os portos, e 

neste sentido cabe o questionamento: até que ponto a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

foi efetivamente implementada? 

No que se refere especificamente aos resíduos sólidos oriundos das embarcações 

acostadas nos portos brasileiros, merece destacar a baixa diversificação de tipos de resíduos 

gerados. O que, a primeira vista, pode falsamente dar a impressão de que este tipo não é 

complexo. Mas na prática o que se observa são as dificuldades em diversos aspectos, desde no 

que se refere ao armazenamento, a simples classificação até o destino final, conflito de 

informações pelos imediatos19, normas de fontes diversificadas e não coordenadas, dentre 

outros. Este cenário, típico dos portos públicos brasileiros, decorre de diversos fatores dentre 

os quais os baixos investimentos neste âmbito, isto porque foram priorizados outros 

departamentos, em detrimento ao Departamento Ambiental, que em alguns portos foi recém-

criado. 

 

1.6 METODOLOGIA ADOTADA 

 

                                                 

17 ―Se compararmos a eficácia dos serviços de coleta, transporte, recuperação, qualidade de tratamento e destinação final 

existentes no Brasil com a de outros países que se adiantaram no enfrentamento do problema, constataremos que estamos 
longe de ser um país moderno, vendo cada vez mais reduzidas nossas possibilidades de uma maior inserção no mercado 

internacional, que gradativamente restringe o comércio de produtos que não são gerados através de tecnologias limpas.‖ 

SCHALCH, Valdir; LEITE, Wellington Cyro de Almeida; FERNANDES, José Leomar Fernandes; CASTRO, Marcus Cesar 

Avezum Alves de. Gestão e Gerenciamento de resíduos sólidos. Disciplina do curso de Pós-graduação em Hidráulica e 

Saneamento. São Carlos (Apostila). 2002 Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. In: 

http://www.deecc.ufc.br/Download/Gestao_de_Residuos_Solidos_PGTGA/Apostila_Gestao_e_Gerenciamento_de_RS_Scha

lch_et_al.pdf 
18 In: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2011/08/politica-nacional-de-residuos-solidos-completa-um-ano 
19 ―Imediato‖ é um oficial que se segue ao comandante na hierarquia de bordo e a quem caberá o comando do navio em caso 

de impedimento do comandante; Regra I/1 1.6 - Definições e Esclarecimentos Convenção Internacional sobre Padrões de 

Formação, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos, 1978. 
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A presente pesquisa visa analisar, e não apenas expor, as práticas de gestão de resíduos 

sólidos, bem como a conformidade legal, oriundos das embarcações acostadas nos portos 

marítimos brasileiros. A metodologia empregada foi a observação as práticas adotadas e 

análise dos dados disponibilizados neste cenário, neste caso a pesquisa foi constituída apenas 

por dados secundários, portanto, não foi obtido ou gerado dados primários. 

De acordo com a classificação estipulada por VERGARA (2000), o projeto pode ser 

categorizado, quanto aos fins, como uma pesquisa exploratória (visto que é um campo de 

pouco conhecimento e informação acumulado e sistematizado no país), descritiva (o trabalho 

em algum ponto descreve as características do fenômeno objeto do estudo) e explicativa 

(busca possibilitar a compreensão e explicação no desenvolvimento das práticas abordadas). E 

ainda pode ser classificado, quanto aos meios, como uma pesquisa documental (já que basear- 

se -á em documentos internos e públicos que dizem respeito ao objeto estudado) e 

bibliográfica (a fundamentação teórica do estudo que embasará o projeto, a partir de tópicos 

relacionados ao tema, desde que de fontes consideradas como publicações em livros, 

periódicos e teses acadêmicas, ou seja, material disponível para consulta do público em 

geral.). 

Desta forma para a dissertação em tela, foram estipuladas as seguintes ferramentas 

metodológicas: 

 

 Levantamento Bibliográfico, (em especial, relatório de atividades, planos e 

programas de empresas, operadoras e terminais, documentos internos do porto, publicações de 

órgãos públicos, artigos científicos, manifestos de resíduos e outros.); 

 Identificação e análise de documentação, conteúdo e da legislação aplicável; 

 Pesquisas junto a instituições de ensino e pesquisa especializados no tema; 

 Estudo de casos múltiplos;  

 Levantamento de informações de fontes internacionais. 

 

Os instrumentos metodológicos supracitados foram eleitos por representarem a melhor 

maneira de representar a realidade dos resíduos sólidos retirados das embarcações. 

Basicamente, diante das inúmeras dificuldades de acesso aos portos, a necessidade por 

informações legitimistas, que corroborem com as suposições suscitadas, levou ao percurso 

natural de busca de documentação existentes de distintas fontes confiáveis. O estudo de casos 
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múltiplos20 veio como meio de retratar a realidade nacional, já que não foi selecionado apenas 

um porto de determinado Estado. Mas ao contrário, optou-se por buscar informações e 

analisar sobre o cotidiano desta atividade nos principais vinte e dois portos públicos 

brasileiros, localizados basicamente em toda a costa marítima brasileira. 

Cabe ressaltar que a analise da documentação, como legislação, declarações e demais 

atos administrativos dos órgãos oficiais envolvidos, é o objeto central da pesquisa. Os 

documentos não representam apenas uma simples representação dos fatos ou de uma 

realidade, mas deve ser encarada como um meio de comunicação. Segundo WOLFF (2004) 

documentos podem ser definidos como:  

 

Documentos são artefatos padronizados na medida em que ocorrem tipicamente em 

determinados formatos como: notas, relatórios de casos, contratos, rascunhos, 

certidões de óbito, anotações, diários, estatísticas, certidões, sentenças, cartas ou 

pareceres de especialistas.‖ Partindo desta premissa, todos os elementos que 

imprimem informações oficiais e disponibilizados foram utilizados como fontes por 

retratarem conteúdos de nítida importância, como verificado. (WOLFF, 2004) 

  

A determinação dos documentos consultados não foi realizada de forma aleatória, mas 

seguindo critérios a fim de embasar o estudo de forma fidedigna. Neste sentido, foi adotada a 

avaliação da qualidade dos documentos, ensinado por FLICK (2009), segundo quatro 

critérios: 

 

 Autenticidade – documento é genuíno e de origem inquestionável? 

 Credibilidade – O documento não contem erros ou distorções? 

 Representatividade – O documento é típico de seu tipo, e, se não for, é conhecida a 

extensão dessa não tipicidade? 

 Significação – O documento é claro e compreensível? 

 

O primeiro critério, autenticidade, acena para a questão sobre se o documento é 

primário, secundário ou terciário. A avaliação para a utilização da documentação se dá por 

meio da observação das inconsistências internas ou pela comparação com outros documentos, 

pela verificação de possíveis erros e pela verificação da existência de distintas versões de um 

mesmo documento. 

                                                 

20 ―O mesmo estudo pode conter mais de um caso único. Quando isso ocorrer, o estudo precisa utilizar um projeto de casos 

múltiplos, e esses projetos aumentaram com muita frequência nos últimos anos.‖ (YIN, 2001. pág. 69) 
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A credibilidade como segundo critério se refere à exatidão da documentação, à 

confiabilidade do produtor do documento e à ausência de erros.  

A representatividade esta associada à tipicidade, bom ponto de partida se pesquisador 

souber se documento não é típico e perguntar-se o verdadeiro sentido da pesquisa.  

O significado pode ser abalizado em três tipos: significado pretendido pelo autor do 

documento, significado para o leitor do documento, e significado social para alguém que é 

objeto do documento. 

A principal questão se refere à autoria do documento produzido, assim como os 

verdadeiros objetivos, quem os utiliza em seu contexto natural e a forma como selecionar uma 

amostra adequada de documentos individuais. Neste sentido, a autora não recorreu à estas 

fontes apenas em busca do conteúdo, mas meditou também sobre o contexto, a utilização e 

função dos documentos.  

Já o estudo de caso, de acordo com Gil, pode ser estabelecido da seguinte forma: 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento considerados. 

(GIL, 2009. Pág .57 e 58) 

 

Já especificamente o estudo de casos21 múltiplos é uma das ferramentas metodológicas 

utilizada na presente dissertação, pois portos marítimos e públicos serviram como de apoio 

para a pesquisa realizada. Os vinte e dois portos contemplados pelo Programa de 

Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes nos Portos Marítimos 

Brasileiros, desenvolvido pelo IVIG/COPPE/UFRJ, que serviram de alicerce para o estudo, 

estão localizados em todas as regiões da costa brasileira: Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. O 

Capítulo 4 é dedicado à apresentação e analise destes dados coletados. 

Neste sentido, a pesquisa utiliza a metodologia de estudo de casos múltiplos, e não 

ambiciona intervir sobre a situação. Mas ao contrário, busca o conhecimento, ou seja, como se 

comporta e o que possivelmente levou-a adotar determinado tipo de postura. De acordo com 

YIN (2001), o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. E acrescenta que 

este método inclui tanto os estudos de caso único, como os de caso múltiplos, como a presente 

dissertação.  

                                                 
21 A importância do estudo de caso ganha força com os argumentos de Yin (2001, pág. 21): ―como esforço de pesquisa, o estudo de caso 

contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos.‖ 
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A ferramenta metodológica estudo de caso pode ser classificada de quatro formas: 

caso único, com enfoque holístico; o caso único, com enfoque incorporado; casos múltiplos, 

com enfoque holístico; e casos múltiplos, com enfoque incorporado. Desse modo, o estudo 

em tela é classificado como estudo de casos múltiplos incorporado, conforme Robert Yin 

esclarece: 

 

Por exemplo, embora um estudo de caso possa tratar de um simples programa 

público, devem constar na análise os resultados dos projetos individuais dentro do 

programa (e possivelmente até mesmo algumas análises quantitativas de um número 

maior de projetos). Em um estudo organizacional, as unidades incorporadas também 

podem ser unidades de "processo" - como reuniões, funções ou locais determinados. 

Em todas essas situações, pode-se selecionar as unidades incorporadas através de 

amostragens ou técnicas de grupo (McClintock, 1985). De qualquer maneira, que as 

unidades sejam selecionadas, o projeto resultante seria denominado projeto de 

estudo de caso incorporado. Em contraste, se o estudo de caso examinasse apenas a 

natureza global de um programa ou de uma organização, um projeto holístico seria a 

denominação utilizada. (YIN, 2001. Pág. 64) 

 

O levantamento e a coleta de informações, das diversas fontes elencadas, foram 

selecionados cuidadosamente pela relativa facilidade de acesso a informações e pela 

relevância na realidade nacional sobre o tema que engloba dois principais universos: o setor 

portuário e o gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação em tela fundamenta-se em uma estrutura de seis capítulos proposta da 

seguinte configuração: 

O primeiro capítulo trata da introdução, no qual expõe em parâmetros gerais a idéia a 

ser discutida. Bem como aborda, de forma direta, a contextualização do tema, a definição do 

problema, os objetivos, geral e específicos, as hipóteses suscitadas, a justificativa e a 

metodologia utilizada.  

O segundo capítulo parte para análise descritiva da situação atual dos portos marítimos 

públicos brasileiros. A breve analise histórica do setor portuário brasileiro, exibindo a 

respectiva evolução, tem a função demonstrar a evolução e os parâmetros do desenvolvimento 

do setor portuário. O exame das perspectivas históricas esclarece, inicialmente, os 

fundamentos legislativos e forma de gestão e gerenciamento portuário brasileiro a fim de 

buscar uma visão legislativa atual. A descrição do cotidiano dos portos elencados tem a 

função primordial de esclarecer a práticas observadas, bem como descrever, com o 
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embasamento teórico, a descrever os agentes atuantes, diretamente e indiretamente, no 

gerenciamento do resíduo portuário, com foco específico no resíduo oriundo das 

embarcações, bem como as práticas adotadas atualmente.  A evolução da regulação nacional 

tem como função principal direcionar uma reflexão do leitor sobre a importância deste setor e 

em especial a estimação para a economia de um país. 

O capítulo 3 delineará sobre o referencial teórico acerca dos resíduos sólidos que 

fundamenta a dissertação. Desta forma, para melhor didática será dividido em três partes. O 

subcapítulo inaugural se dedica a apresentar as considerações principais sobre os resíduos 

sólidos de forma geral, como conceitos, ciclo do gerenciamento, classificação e demais 

aspectos. Já o subcapítulo seguinte parte então o objeto estudado: o resíduo portuário de 

origem das embarcações acostadas nos portos marítimos brasileiros, e não ventilará mais 

exclusivamente sobre o resíduo sólido de forma geral. Posteriormente, serão aventadas de 

forma breve as práticas internacionais observadas no tocante à retirada de resíduos sólidos das 

embarcações. 

Os conceitos apresentados nos capítulos anteriores permite ao leitor melhor concepção 

do capítulo 4, dedicado a análise das práticas de gestão e os entraves da legislação. Neste 

ponto, a dissertação debate sobre os procedimentos previstos e as práticas executadas nos 

portos marítimos públicos brasileiros, inclusive no que se refere às barreiras existentes na 

legislação brasileira.  

O próximo capítulo será reservado à proposição de melhorias na legislação com vistas 

à adoção de boas práticas de gestão. Através de uma ordem estrutural cuidadosamente 

planejada, para melhor compreensão, serão apresentadas propostas de avanços nas regras 

nacionais a fim de tornar a retirada de resíduos das embarcações, acostadas nos portos 

marítimos brasileiros, mais eficiente e eficaz. 

O Capítulo 6, desta forma, vem apresentar as conclusões obtidas ao longo dos estudos 

aplicados, em conformidade com a metodologia prevista.  
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2  ATIVIDADE PORTUÁRIA NO BRASIL  

 

Neste capítulo, a atividade portuária brasileira é abordada, destacando-se a 

importância dos portos para um país. A pretensão desse capítulo é fornecer subsídios 

para melhor juízo sobre o setor e sua participação na economia de um país.  

Inicialmente foi trazida uma breve análise histórica do setor marítimo e 

portuário, expondo a respectiva evolução com o desígnio de demonstrar a evolução e os 

parâmetros do desenvolvimento do ambiente brasileiro.  

Em seguida, a segunda seção apresenta evolução histórica da legislação nacional 

no tocante à regulação portuária, no qual o exame das perspectivas históricas vem 

demonstrar os fundamentos legislativos da época a fim de buscar uma visão e 

compreensão da legislativa atual. 

A terceira seção se dedica ao estado da arte do setor portuário brasileiro. Neste 

item serão apresentados todos os órgãos intervenientes no citado setor e as diferentes 

formas de exploração dos portos: Delegação, Concessão, Autorização, e Arrendamento 

portuário, além da figura do Terminal Portuário. A exposição do estado da arte dos 

portos tem como finalidade principal clarificar a práticas, com o embasamento teórico, 

focando especificamente no resíduo oriundo das embarcações.  

 

2.1 HISTÓRICO DAS NAVEGAÇÕES 

 

O ser humano, durante muitos séculos, habitavam distintas regiões do planeta 

limitadas pelo mar, no qual os condenava a viverem 
22

em espaços geográficos restritos. 

As passagens terrestres desvendadas eram as únicas opções existentes e, até então, 

satisfatórias para suprir os anseios comerciais e de intercambio. Contudo, ao finalmente 

chegar à costa, os viajantes aventureiros sempre se encontravam impedidos com o 

malogro e o fracasso de uma jornada perante as margens. (JUNQUEIRA, 2004)  

Corroborando neste sentido a autora Eliane Martins, assim elucida:  

 

O mar, desde épocas mais remotas da história universal, revela-se, 

indubitavelmente, como o espaço que mais se destaca no desenvolvimento 

econômico mundial. Inexoravelmente, desde os primórdios, o mar destaca-se 

como imprescindível via de transporte de mercadorias e gerador de 

alimentos. (...) O comercio marítimo, a construção de frotas mercantes e o 

estabelecimento de rotas marítimas foram fundamentais para o 

                                                 

22 ―(...) Aliás, a história da humanidade está vinculada à história das navegações.‖ BRITO (2010) 
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desenvolvimento de certas civilizações. Destarte, o mar consagrou-se 

elemento da natureza imprescindível no desenvolvimento, na sobrevivência e 

no poder das nações. (MARTINS, 2008. Pag.1.) 

 

A história da evolução da humanidade resultou em transformações, frutos de 

muitas dessas aventuras. De alguma forma, o oceano sempre influenciou os povos, que, 

impulsionados pelo comercio marítimo, lideraram expedições na busca do 

desconhecido, das riquezas e das glórias. Há vestígios que apontam que a atividade da 

navegação marítima remonta ao início das civilizações (MARTINS, 2008).  

A história do desenvolvimento da civilização atual teve como fator fundamental 

as navegações, isto porque durante muitos séculos foi, e ainda é, o principal meio de 

transporte de pessoas e mercadorias. Desta forma, o comercio exterior em escala global 

e a aproximação dos povos foi fomentado basicamente pelo aprimoramento das 

conexões marítimas
23

 e acabaram por influenciar decisivamente no desenvolvimento 

das nações.   

O autor Osvaldo Agripino de Castro revela a conexão entre o desenvolvimento 

de potencias mundiais em virtude do incremento do comércio marítimo, destacando 

assim a importância deste setor para as nações:  

 

Nos séculos que se seguiram o mar foi elementar para o surgimento de 

poderosas potências mundiais. As grandes navegações dos séculos XIV e XV 

d.C. financiaram não apenas o incremento do poderio naval e comércio; as 

riquezas oriundas das novas colônias e a abertura de novos mercados 

influenciaram as artes, cultura, a ciência, e, obviamente, os destinos da 

própria sociedade de forma geral. (CASTRO, 2011. Pág. 253) 

 

Neste juízo, merece acrescentar que Estados foram estruturados e constituídos, 

graças a força naval e as rotas que impulsionaram as respectivas economias, e para tal 

só foi possibilitado com estruturas rudimentares que permitiam o acostamento das 

embarcações. A autora Martins, sabiamente, assim esclarece:  

   

O comércio marítimo fez a propriedade de fenícios e atenienses, vikings, 

catargineses e romanos, árabes e florentinos, portugueses e ingleses, 

reconhecidos como grandes navegadores. (...) Pari passu, demais povos 

situados à beira mar passaram a se dedicar à atividade da navegação 

marítima. Ademais, a disputa pelo domínio marítimo inicia-se com o 

surgimento dos primeiros Estados organizados. (MARTINS, 2008. Pág. 01.) 

 

                                                 

23 ―Vários povos da Antiguidade tiveram profunda identificação com o mar: aqueus, fenícios, cretenses, micênicos. 

Acredita-se que todos esses povos tenham espalhado sementes de sua cultura por toda a franja do Mediterrâneo 

Oriental, deixando para o futuro algumas das mais importantes técnicas de navegação, as quais permaneceram em uso 

pelo menos até a época dos descobrimentos, entre os séculos XV e XVI de nossa Era.‖ (LACERDA, 2004, pág. 39) 
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O maritimista brasileiro Sampaio de Lacerda expressa neste sentido a 

importância dos povos fenícios e na implicação natural para a necessidade de regular o 

setor marítimo e portuário: 

 

Assim, ao povo fenício couberam tais empreendimentos tão somente por 

habitar região estreita da terra, apertada entre as montanhas do Líbano e as 

margens do Mediterrâneo, Mais tarde, todos os povos situados à beira-mar, 

seguindo o exemplo dos fenícios, passaram, pouco a pouco, a se dedicar 

também àquelas atividades. Com a intensificação crescente da navegação e 

do comércio pelo mar, surgiu a necessidade de serem criadas e adotadas 

normas especiais destinadas à sua regulamentação. (LACERDA, 1984 in 

CONAPRA, 2008. Pág. 17) 

 

O domínio do povo fenício sobre as técnicas de navegação impressionavam à 

época, surgindo inclusive suposições de que este povo conseguiu cruzar o Oceano 

Atlântico e acostar em terras tupiniquins. Inclusive o autor Eduardo Junqueira menciona 

neste sentido: 

  

É possível que este povo, com seus barcos de cabeça de peixe, tenha saído do 

Mediterrâneo e chegado à costa de Portugal, entre 1100 e 800 a. C., época 

que Tiro, cidade fenícia situada no Oriente Próximo, alcançara a condição de 

pólo do Mediterrâneo oriental. Há quem garanta que os fenícios conheciam 

os segredos de navegação do Atlântico, tendo, em função disso, chegando ao 

Nordeste do Brasil (JUNQUEIRA, 2004. Pág. 41.). 

 

As modernizações das técnicas com a criação de instrumentos náuticos e 

construção de naus e caravelas facilitaram a navegação em mar aberto. A Escola de 

Sagres, fundada por Dom Henrique de Portugal no século XVI, deram início às Grandes 

Navegações. As medidas de légua ou nós e os fusos horários foram necessários na 

navegação estimada. Posteriormente, com a ajuda do rádio, do radar e de GPS, as 

navegações se tornaram mais seguras. 

Cabe citar novamente Junqueira no tocante a escola de Sagres estabelecida como 

centro de estudos direcionado aos estudos neste setor:  

 

A importância que atribuímos ao lugar de Sagres decorre, em grande parte, 

da narrativa dos feitos de Infante D. Henrique, (...). que vieram nos dar a 

idéia de existência de uma Escola de Sagres, em meados do século XV, 

chefiada pelo Infante, para onde teriam rumado os maiores sábios em 

assuntos de navegação da época. (...) deu-se a palavra escola o sentido de 

instituição de produção do saber, com suas hierarquias estruturadas, num 

espaço físico. (...) O significado do termo escola deve ter aqui o sentido de 

um domínio de práticas, de divulgação de conhecimentos muitos mais 

dispersos do que adstritos a uma instituição única, com sede e endereços 

definidos. (JUNQUEIRA, 2004. Pág. 48.) 
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O homem, no período da Idade Antiga, procurou povoar próximo dos grandes 

rios a fim de praticar a agropecuária, ocasionando assim excedentes das produções 

fazendo-se necessário o escoamento dos mesmos. Assim, merece destaque os povos da 

Mesopotâmia, localizado às margens dos Rios Tigre e Eufrates; da China, com os rios 

Amarelo e Azul; da Índia, limitados ao rio Ranges; e do Egito, através o rio Nilo. 

Desta forma, a regulação desta matéria também foi se desenvolvendo para 

assegurar e apresentar segurança jurídica nas relações comerciais dos povos. O 

Conselho Nacional de Praticagem em sua obra ensina neste sentido, equiparando a 

importância dos práticos aos profissionais da área de saúde: 

 

A civilização babilônica desenvolveu-se nas bacias dos rios Tigres e 

Eufrates, e as mercadorias eram frequentemente transportadas via navegação 

fluvial. A navegação era tão importante, que entre as classes profissionais 

escolhidas pelo legislador24 para regular direitos e obrigações estava a dos 

―barqueiros‖. As outras eram médicos, veterinários, barbeiros e pedreiros 

(CONAPRA, 2008. Pág. 17.) 

 

A breve história da evolução marítima e portuária mostra a importância deste 

segmento para toda a humanidade. Esta seção se dedicou a abordar a seriedade do tema 

e o quanto este merece ser respeitado por todos que atuam no seu cotidiano, como 

instituições públicas, órgãos, autoridades administradoras, empresas atuantes de forma 

direta e indireta, trabalhadores, usuários dentre muitos outros personagens que atuam 

nos portos. 

 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA SOBRE REGULAÇÃO PORTUÁRIA 

BRASILEIRA 

 

Para compreender a atual estrutura portuária marítima, é necessário delinearmos 

o panorama histórico desse setor, nestes anos de desenvolvimento. Desde a abertura dos 

portos do Brasil às nações amigas, muitas foram as mudanças, culminando com o 

modelo adotado pela Lei nº 8.630/1993, a Lei dos Portos, ora revogada pela recente Lei 

nº 12.815/2013 (LIMA, 2011).  A Figura 1 a seguir apresenta o cronograma das normas 

essenciais da legislação portuária nacional apresentada na dissertação em tela: 

 

                                                 

24
 A legislação tratada é o Código de Hammurabi.  
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Figura 1: Cronograma da legislação apresentada.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Brasil desenvolveu-se quase que exclusivamente ao longo do extenso litoral, 

já que era na costa que se acumulavam riquezas e bens de toda uma população. O mar 

era basicamente o único meio de comunicação da nação. O país foi um país marítimo, e 

foi na altura de suas posses, atendendo inteiramente suas necessidades (MARINHA, 

2007). 

Não obstante, a história do Brasil e dos portos se confundem desde o seu 

descobrimento. A navegação marítima impôs o ritmo, forma, meios, processo e 

elementos da colônia portuguesa. E para tal movimento era necessário a construção de 

portos para permitir a exploração de madeiras, ouro e demais produtos a fim de 

financiar a rica e poderosa Corte Portuguesa. Em contrapartida, estes portos eram 

disposições adequadas para recebimento de expedições religiosas, armas e exércitos 

numerosos capazes de dizimar diversas tribos, como a dos tupis-guaranis, a dos tapuias, 

caraíbas, entre inúmeras outras que se tem conhecimento. Além, é claro, da existência 

de cais para o descarregamento de africanos escravizados e comercializados como 

importantes ferramentas, especialmente nas jazidas de ouro de Minas Gerais, através 

dos conhecidos navios negreiros (MOTTA, 2012). 
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A Agência Nacional de Transporte Aquaviário, órgão governamental debatido 

em ponto posterior, destaca historicamente o setor marítimo e portuário do país, 

inclusive para a atualidade
25

: 

 

O Brasil é um país de navios. Desde as caravelas do Descobrimento que aqui 

chegaram em 1500, e pelos séculos seguintes, as embarcações e o transporte 

marítimo desempenharam papel de relevo na construção do perfil cultural e 

econômico desta nação. Por muito tempo o oceano e os rios representaram a 

rota prioritária do desenvolvimento de um país de dimensões continentais, 

cuja costa atlântica se estende por mais de 7.300 km e que, até a segunda 

metade do século 20, pouco contava com estradas para a movimentação de 

pessoas e mercadorias em grande escala. Hoje, mesmo com os avanços na 

infraestrutura de transportes, ainda passa pelos portos mais de 95% da 

corrente de comercio do Brasil em volume e 80 % em valor. Trata-se de 

vocação histórica (ANTAQ, 2013. Pág. 13.) 

 

A abertura oficial dos portos brasileiros, enquanto colônia, foi decretado por 

Dom João VI com o ―Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas‖ em janeiro de 

1808, apenas quatro dias após a chegada da corte portuguesa nas terras brasileiras. Este 

documento foi o primeiro ato oficial promulgado pelo então Príncipe-Regente português 

no Brasil, o que demonstra a importância deste tema portuário para a nação tupiniquim. 

 

Por quanto pela Carta Regia de vinte e oito de Janeiro próximo passado fui 

servido permitir aos navios das Potencias Aliadas, e Amigas da Minha Coroa 

a livre entrada nos Portos deste Continente; e sendo necessário, para que 

aquelles dos referidos Navios, que demandarem o Porto desta Capital, não 

encontrem risco algum na sua entrada, ou sahida, que haja Pilotos Práticos 

desta Barra, capazes, e com os sufficientes conhecimentos, que possão 

merecer a confiança dos Commandantes, ou Mestres das Embarcações , que 

entrarem, ou sahirem deste Porto; olhei por bem Crear o lugar de Piloto 

Pratico da Barra deste Porto do Rio de Janeiro, e Ordenar que sejão admitidos 

a servir nesta qualidade os Indivíduos, que tiverem as Circunstâncias 

prescriptas no Regimento, que baixa com Este, assignado pelo Visconde 

d`Anadia, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos; e que deverão perceber pelo 

seu trabalho os Emolumentos ali declarados. O Infante D. Pedro Carlos, Meu 

muito Amado, e Prezado Sobrinho, Almirante General da Marinha, o tenha 

assim entendido, e o faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em doze de 

junho de mil oitocentos e oito. 
Com a Rubrica DO PRINCIPE REGENTE N. S. (grifo nosso) 

 

 A autora Cristiana Lima trata da importância deste documento, embora não 

tenha um elevado valor jurídico: 

 

                                                 

25
 ―Os portos brasileiros sempre desempenharam papel relevante no desenvolvimento econômico, desde o período 

colonial até os dias atuais. Entretanto, verifica-se que esta contribuição não acompanhou a evolução do mercado 

(CASTRO, 2011).‖ 
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Embora não seja de grande valor jurídico, a Carta Régia pode ser apontada 

como primeiro documento legislativo referente aos portos brasileiros, 

possuindo grande valor histórico para o setor portuário. Nestes duzentos 

anos, muito se caminhou no que tange à legislação portuária, que tem se 

mostrado em constante evolução, embora, necessite, ainda, de inúmeras 

modificações. (LIMA, 2011. Pág. 15) 

 

A corte portuguesa almejava a inserção do Brasil-Portugal na economia liberal 

internacional da época, pondo fim ao monopólio português
26

 sobre os produtos 

brasileiros administrados. A elevação do status para a comercialização de madeira, ouro 

e demais riquezas naturais, possibilitou o desenvolvimento do então vice-reinado. 

Inclusive pela possibilidade de importação de produtos manufaturados, especiarias e 

demais artigos que favoreceram o desenvolvimento de muitas cidades depois de findada 

a dependência direta de produtos enviados por Portugal.  

Neste sentido, o Conselho Nacional de Praticagem atesta o fim do pacto colonial 

estabelecido entre Brasil e Portugal com a emissão do Decreto supracitado: 

 

Em 22 de janeiro de 1808, depois de quase dois meses ao mar, D. João e a 

corte portuguesa desembarcaram em Salvador (...) antes de se estabelecer no 

Rio de Janeiro. Na capital baiana, seis dias após sua chegada, o soberano 

assinou em de seus mais importantes atos no Brasil, a famosa carta régia que 

decretou a abertura dos portos brasileiros a todas as mercadorias 

transportadas por navios de seus vassalos e estrangeiros de nações amigas. 

Era o fim do ―pacto colonial‖, convenção que assegurava à metrópole o 

monopólio dos produtos coloniais (CONAPRA, 2008. Pág. 46.) 

 

A abertura dos portos serviu como um instrumento de transformação econômica 

do país, que ora extinguiu a relação comercial até então exclusiva com Coroa 

Portuguesa, para então inaugurar e estabelecer política de importação e exportação de 

mercadorias a outras nações estrangeiras. Sendo essa relação formada principalmente 

com a Inglaterra, que sobreveio a ser o principal credor externo do Brasil (LIMA, 

2011). 

Posteriormente, após seis anos foi editado o Decreto de 18 de junho de 1814 a 

fim de permitir a entrada, bem como a saída, de navios de qualquer bandeira nos portos 

brasileiros.  Neste instante, foi confirmado comercio marítimo do Brasil. 

  

Decreto de 18 de Junho de 1814 

Permite a entrada dos navios de quaisquer nações nos portos dos Estados 

Portugueses e a sahida dos nacionais para portos estrangeiros. 

                                                 

26 ―As consequências imediatas da edição da Carta Régia foram, portanto, o fim do monopólio português e a 

modificação para o regime de abertura de portos, estando presente uma forte inspiração liberal, com outorga de 

direitos preferenciais à Inglaterra.‖ (LIMA, 2011, pág. 15)   
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Havendo os vigorosos e unânimes esforços das potencias aliadas obtido 

felizmente, com o favor da Divina Providencia, os mais gloriosos e 

extraordinários sucessos, que fizeram imediatamente cessar as hostilidades 

contra a França, e querendo eu que os meus fieis vassalos possam em 

consequencia gozar quanto antes do grande bem e vantagens de uma franca 

comunicação com todas as nações: sou servido ordenar, que nos postos dos 

meus Estados não se impeça mais, desde a data deste meu real decreto, a 

entrada dos navios de quaisquer nações que a eles vierem, nem se embarace a 

sahida das embarcações nacionais que se houverem de destinar para os portos 

de algumas delas; antes se facilitem, quanto for possível, todas as relações 

amigáveis e de recíproco interesse de que se hajam de estabelecer entre os 

respectivos países. A Mesa de Desembargo do Paço e tenho assim entendido 

e o faça publicar, remetendo este por cópia as Estações competentes, e 

fechando por editaes. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Junho de 1814. 

 

Com a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 

 

Após quase uma década foi editada primeira Carta Magna brasileira, em um 

período que existiam quatro poderes: Legislativo, Executivo, Judiciário e o então Poder 

Moderador. Ao contrário dos dias atuais, não havia equidade entre os poderes, pois o 

extinto Poder Moderador, exercido pelo Imperador, estava acima dos demais. A 

Constituição Politica do Império do Brazil, de 25 de março de 1824, trata dos portos em 

apenas um inciso, no qual atribui ao Poder Legislativo, ora a denominada Assembléia 

Geral, o poder de conceder a entrada de outras nações no país pelos portos brasileiros
27.

 

Para a contextualização histórica da Constituição supramencionada, cabe inserir 

as palavras do lustre autor Pedro Lenza: 

 

Após ter declarado Independência do Brasil, (...), D. Pedro I convoca, em 

1823, uma Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, com ideais 

marcadamente liberais, que, contudo, vem ser dissolvida, arbitrariamente 

tendo em vista a existência de divergências com ideais e pretensões 

arbitrárias.  Em substituição (...), cria um Conselho de Estado para tratar 

dos ―negócios de monta‖ e elaborar um novo projeto em total consonância 

com a sua vontade de ―Majestade Imperial‖. A Constituição Política do 

Império do Brasil foi outorgada
28

 em 25 de março de 1824 e foi, dentre todas, 

a que durou mais tempo, tendo sofrido considerada influencia francesa de 

1814. Foi marcada pelo centralismo administrativo e político, tendo em vista 

figura do Poder Moderador, constitucionalizado, e também por unitarismo e 

absolutismo (LENZA, 2008, pág. 51). 

 

 Sob a vigência da Constituição de 1824 foram editadas duas importantes 

leis: o Decreto nº 358, de 14 de agosto de 1845 e o Decreto nº 1.746, de 13 de outubro 

de 1869. O primeiro decreto instituiu as Capitanias dos Portos em cada ―Província 

                                                 

27 Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral:  

XII. Conceder, ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra e mar dentro do Imperio, ou dos portos delle.(sic) 
28 Outorgada: ―São as constituições impostas, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário (grupo ou 

governante), que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar.‖ (LENZA, 2009, p. 27) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Legislativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judici%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Moderador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Moderador
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Marítima‖ 
29 

e regula a estrutura organizacional. Cabe salientar que apenas os Estados 

litorâneos foram contemplados por esta norma, ignorando os demais portos fluviais, 

ainda não explorados naquela época.  

Já o Decreto nº 1.746 pode ser considerado a primeira lei de concessão de áreas 

portuárias. O Governo autoriza a construção de armazéns e áreas nos portos
30

 e fixa o 

prazo de concessão até 90 anos para a exploração das instalações
31

, inclusive para 

empresas estrangeiras, no qual deveriam ter representantes no país
32

: 

 

Dado os primeiros passos nas relações entre portos nacionais e 

internacionais, surgiu, (...), a primeira Lei de Concessões de Portos- Decreto 

n 1.746/1869 – que permitia ao governo contratar a construção nos diferentes 

portos do Império. Nesse período a concessão de portos mostrava-se muito 

semelhante à concessão de obra pública. As regras financeiras eram simples: 

como forma de compensação pelos recursos investidos, os concessionários 

podiam explorar os serviços de docas e armazenagem, (...) (LIMA, 2001, p. 

16 e 17) 

 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro 

de 1891 determina a exclusividade da União, em detrimento dos Estados e Municípios, 

em legislar sobre assuntos portuários sob a ótica de entrada e saída de navios. A 

Assembléia Constituinte da época preocupou-se em garantir a igualdade entre os todos 

os portos nacionais
33

. Ressalta-se a expressa previsão de tornar exclusiva aos navios 

nacionais a navegação de cabotagem
34

.  

A primeira Constituição da República do Brasil, como nação independente, foi 

promulgada
35

, sofrendo pequena reforma em 1926 e vigorando até 1930. A Lei Maior 

em tela sofreu forte influencia da Constituição norte-americana de 1787, instituindo: o 

                                                 

29 Art. 1º O Governo é autorizado a estabelecer uma Capitania do Porto em cada Provincia maritima do Imperio, onde 

semelhante estabelecimento parecer necessario.(sic) 
30 Art. 1º Fica o Governo autorisado para contractar a construcção, nos differentes portos do Imperio, de dócas e 

armazens para carga, descarga, guarda e conservação das mercadorias de importação e exportação, sob as seguintes 

bases: 
31 § 3º O prazo da concessão será fixado conforme as difficuldades da empreza, não podendo ser em caso nenhum 

maior de 90 annos. Findo o prazo ficaráõ pertencendo ao governo todas as obras e o material fixo e rodante da 

empreza.(sic) 
32 § 13. As emprezas estrangeiras serão obrigadas a ter representantes nas localidades em que tiverem seus 

estabelecimentos, para tratarem directamente com o governo imperial. As questões que se suscitarem entre o governo 

e os emprezarios, a respeito dos seus direitos e obrigações, poderão ser decididas no Brasil por arbitros, dos quaes um 

será de nomeação do governo, o outro do emprezario, e o terceiro por accordo de ambas as partes, ou sorteado. (sic) 
33 Art 8º - É vedado ao Governo federal criar, de qualquer modo, distinções e preferências em favor dos portos de uns 

contra os de outros Estados. 
34

 Art 13 - O direito da União e dos Estados de legislarem sobre a viação férrea e navegação interior será regulado 

por lei federal. Parágrafo único - A navegação de cabotagem será feita por navios nacionais. 

NAVEGAÇÃO de CABOTAGEM: O mesmo que cabotagem, aquela realizada entre os portos ou pontos do território 

brasileiro, utilizando a via marítima ou estas e as vias navegáveis interiores. (APPA, 2011) 
35 Promulgada: ―(...) tambem chamada de democrática, votada ou popular, é aquela constituição fruto do trabalho de 

uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo, para, em nome dele, atuar, nascendo, portanto, 

da representação legitima popular.‖ (LENZA, 2009, p. 37) 
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sistema de governo presidencialista; a forma de Estado Federal, abandonando o 

unitarismo; e a República como forma de governo em substituição à monárquica 

(LENZA, 2009). O Poder Moderador foi extinto e consagrada a idéia de Montesquieu 

no tocante aos três poderes, existentes até os dias atuais, conforme ensina José Afonso 

da Silva: 

 

Rompera com a divisão quadripartita vigente no Império de inspiração de 

Benjamin Constant, para agasalhar a doutrina tripartita de Montesquieu, 

estabelecendo como ―órgão da soberania nacional o Poder Legislativo, o 

Executivo, e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si‖ (art. 15). (...) 

Constituíra-se formoso arcabouço formal. (...) Faltara-lhe, porém, vinculação 

com a realidade do país. Por isso, não teve eficácia social, não regeu os fatos 

que previra, não fora cumprida. (SILVA, 2005. Pág.) 

 

Posteriormente, no ano de 1907, foi editado o Decreto nº 6.501 de 6 de junho de 

1907, com o desígnio de regulamentar apenas os parágrafos 4, 5 e 9 do Decreto nº 1.746 

supracitado. Esta norma procura fomentar as obras portuárias através de incentivos 

fiscais as empresas de engenharia, bem como regula a sistemática. O Decreto nᵒ  

6.501/1907 regulou o controle e a tomada de contas das concessionárias, que cabiam a 

uma comissão especial junto a cada empresa (TÁCITO, 2011). 

O Estado Novo surgiu após Revolução 1930, instituído pelo presidente Getúlio 

Vargas, que passou a centralizar, burocratizar e racionalizar ainda mais o papel do 

Estado, além de ampliar as suas funções.  

A Revolução de 1930 aboliu a República Velha, que instituiu o Governo 

Provisório, nos termos do Decreto nᵒ 19.398, de 11 de novembro de 1930, induzindo 

Getúlio Vargas ao Poder Executivo. Dois principais aspectos foram os mais graves que 

provocaram a ruína da República Velha: o domínio das oligarquias e a fraude eleitoral 

institucionalizada. Sobreposto com a grave crise econômica de 1929 (―Grande 

Depressão‖); uma pequena burguesia em ascensão; o Tenentismo, o movimento contra 

o regime oligárquico que dirigia o Brasil; e o aparecimento de classe operária 

insatisfeita em razão do processo de industrialização fomentado pela Primeira Guerra 

(LENZA, 2009). 

Neste contexto histórico, em 1932 foi criado pelo Governo Provisório o 

Departamento Nacional de Portos e Navegação, através do Decreto nº 20.933, de 13 de 

janeiro de 1932. Este órgão foi instituído com o desígnio de resolver questões portuárias 

e estendido a problemas relacionados à navegação fluvial e marítima. Especificamente, 

pequenos e grandes portos pleiteavam benfeitorias diante dos baixos financiamentos e 
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ainda que quando atendidos era marcada pela lentidão das obras.  Este órgão foi criado 

com o objetivo de desenvolver o setor portuário brasileiro, visto que tinha como 

competência, basicamente, previsto no artigo primeiro, a ampliação estrutural dos 

portos brasileiros, ora marítimos e fluviais:  

 

a) estudar, projetar, executar ou fiscalizar as obras de melhoramento dos 

portos e das vias navegáveis do país; 

b) estudar, realizar ou fiscalizar o balizamento dos portos e seus canais de 

acesso e das vias de navegação interior; 

c) organizar, executar ou fiscalizar a conservação e a exploração comercial 

das vias navegáveis e dos portos melhorados; 

d) estudar, organizar e fiscalizar a navegação mercante marítima, a interior e 

a interna dos portos; 

e) organizar as estatísticas do tráfego dos portos, das vias navegáveis e da 

navegação mercante; 

f) coordenar todos os elementos informativos sobre melhoramento de portos 

e vias navegáveis, sobre a construção naval, na parte relativa à navegação 

mercante, e sobre a exploração comercial dos portos, das vias navegáveis e 

da navegação marítima, interior e interna dos portos. 

    

Posteriormente, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 

16 de julho de 1934 confirmou a competência União para legislar sobre portos e 

navegação de cabotagem. Neste particular, o regime jurídico do setor portuário atribuía 

aos Estados a concessão de uso para a União Federal, e então para o particular. 

Conforme já mencionado, a crise econômica mundial de 1929, os movimentos 

sociais operários em busca de melhores condições de trabalho influenciaram também a 

promulgação da Lei Maior em 1934. Rompendo, assim, com os ideais do liberalismo 

econômico e da democracia liberal da Constituição anterior de 1891. A redação da Carta 

Magna de 1934, sofreu forte influencia da Constituição de Weimar da Alemanha de 

1919, prevendo, assim, os direitos humanos de 2ª geração
36

 e a perspectiva de 

democracia social (LENZA, 2009). 

Nesse período historio foram editadas quatro decretos: Decreto nº 24.447, 

Decreto nº 24.508, Decreto nº 24.511 e Decreto nº 24.599, importantes leis no qual 

sistematizaram especificamente a legislação portuária. Vale tomar as palavras de 

Cristiana Lima e Wesley Collyer, respectivamente:  

                                                 

36 ―O elenco dos direitos humanos contemplados pelo Direito Positivo foi se alterando do século XVIII até os nossos 

dias. Assim caminhou-se historicamente dos direitos humanos de primeira geração – os direitos civis e políticos de 

garantia, de cunho individualista voltados para tutelar a diferença entre Estado e Sociedade e impedir a dissolução do 

indivíduo num todo coletivo – para os direitos de segunda geração – os direitos econômicos, sociais e culturais 

concebidos como créditos dos indivíduos com relação à sociedade, a serem saldados pelo Estado em nome da 

comunidade nacional.‖ (LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. 

Estud. av. vol.11 no.30 São Paulo May/Aug. 1997) 
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No governo do Presidente Getúlio Vargas, fez-se presente o dirigismo 

econômico por parte do Estado, com ampla centralização administrativa. Foi 

nesse contexto que, especificamente, no ano de 1934, em junho, surgiu a 

primeira sistematização da legislação portuária (...) com a edição de 

quatro decretos aplicáveis aos portos, que foram de grande importância: 

Decreto nº 24.447, Decreto nº 24.508, Decreto nº 24.511 e Decreto nº 24.599. 

Os mencionados diplomas legais estabeleceram, à época, o sistema legal 

portuário que vigorou, com algumas poucas modificações, até a publicação 

da Lei nº 8.630/1993. (Grifos nossos) (LIMA, 2011, p. 17) 

 

Com a ascensão de Getulio Vargas ao poder, os portos brasileiros entraram 

em nova fase. Nesse período, estabeleceu-se a primeira sistematização da 

legislação portuária, através dos Decretos nº 24.447 e 24.511 de 22 e 29 de 

junho de 1934, respectivamente. No primeiro, conceituaram-se portos 

organizados pela primeira vez, e as expressões administração do porto, 

instalações portuárias e serviços portuários foram oficializados. O segundo 

Decreto regulava a utilização das instalações portuárias. (COLLYER, 2008, 

p. 28)  

 

A justificativa do Decreto nº 24.447 de 22 de junho de 1934 já sinalizava desde 

aquele tempo deficiência de clareza na atribuição do papel dos portos brasileiros, bem 

como a carência de normas harmoniosas que regulem o setor estudado, senão vejamos:  

 

Considerando a necessidade de definir, também, essas atribuições em relação 

aos serviços referentes aos portos organizados; 

Considerando a falta de harmonia existente, entre disposições de leis e 

regulamentos, que regem àquela distribuição de serviços pelos diversos 

ministérios e pelas repartições que destes são subordinadas, 

 

O Decreto nº 24.447/ 1934 distribui as distintas atribuições entre Ministérios e as 

repartições existentes daquela época, estabelecendo as responsabilidades e 

competências de cada órgão.  Assim criou a figura do ―Porto Organizado‖ 
37

 e da 

―Administração do Porto‖ 
38

, conceitos outrora inovadores. Cabe destacar, que estes 

conceitos foram revogados pela conhecida ―Lei dos Portos‖, Lei nº 8.630 de 25 de 

fevereiro de 1993, que os definiu de outra forma
39

. Segundo essa norma, são portos 

organizados os melhorados e equipados para a navegação, movimentação e guarda de 

mercadoria, cabendo à Administração do Porto a execução dos serviços portuários, bem 

como o cuidado com as instalações portuárias. (LIMA, 2011) 

                                                 

37Art. 2º São "portos organizados" os que tenham sido melhorados, ou aparelhados, atendendo-se às necessidades da 

navegação e da movimentação e guarda de mercadorias e cujo tráfego se realize sob a direção de uma "administração 

do pôrto", a quem caiba a execução dos "serviços portuários" e a conservação das "instalações portuárias". 
38Parágrafo único. A "administração do pôrto" pode ser: dependência direta do Govêrno Federal, ou de 

concessionário, ou arrendatário, a quem, por contrato, tenha sido delegada a execução daqueles serviços. 
39Atualmente a definição de porto organizado foi estabelecida pela Lei n 12.815 de 5 de junho de 2013: ―Art. 2: I - 

porto organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação 

de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam 

sob jurisdição de autoridade portuária;‖   
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O Decreto nº 24.508, de 29 de junho de 1934, seguindo o entendimento de 

organização do setor portuário, teve como escopo específico o estabelecimento e 

definições dos serviços prestados pelas administrações portuárias, além de uniformizar 

as taxas e tarifas portuárias em nível federal. Isto porque não havia padronização na 

denominação das taxas e na respectiva espécie e incidência, e tampouco não havia 

definição sobre o órgão responsável pelo recebimento. Desta forma, a norma definiu os 

seguintes serviços a serem tributados: utilização do porto, atracação
40

, capatazias, 

armazenagem interna, armazenagem em "armazéns gerais", armazenagens especiais, 

transportes, estiva das embarcações, suprimento do aparelhamento portuário, reboques, 

suprimento d'água as embarcações e serviços acessórios.  

O supracitado Decreto veio delinear os serviços prestados pelas Administrações 

dos Portos Organizados, apresentando outras definições tanto para Administração do 

Porto. Essa entidade passa a ser entendida que tem a seu cargo a exploração do trafego 

marítimo, como para porto organizado. A competência dada por este Decreto às 

Administrações Portuárias, em seu art. 2, teve como intuito zelar pela utilização livre 

das instalações e pela prestação de serviços portuários e acessórios, garantindo a livre 

navegação e comércio (LIMA, 2011).  

O Decreto nº 24.511, de 29 de junho de 1934 trata da utilização da área de 

instalações portuárias. Esta norma veio regulamentar a Lei nº 4.279, de 5 de junho de 

1921, já que segundo as considerações iniciais
41

, além de deficiente, a lei não pode ser 

cumprida sem onerar excessivamente determinados serviços. Assim, a norma fixou 

regras e definiu formas da utilização das ―instalações portuárias‖ dos portos 

organizados, portos e instalações, bem como determinou o pagamento à administração 

portuária de taxas e ao Governo Federal de tarifas. Vale retomar os ensinamentos da 

autora Lima neste sentido:  

 

(...) foi expedido o Decreto nº 24.511, regulando a utilização das instalações 

portuárias. (...) torna obrigatória a observação do princípio da igualdade, na 

tratativa da Administração do Porto com os usuários de seus serviços, ao 

vedar, expressamente, a preferência. Interessante observar que a máxima 

eficiência é apontada, (...), como objetivo a ser atingido pela Administração 

do Porto. Desse modo, a eficiência, que foi, posteriormente, por meio da 

                                                 

40 ATRACAÇÃO: Operação de fixação do navio ao cais. Ato ou efeito de um navio atracar num porto ou terminal 

privativo, a fi m de realizar a operação de carregamento e descarregamento de mercadoria. (APPA, 2011) 
41 ―Considerando que a utilização das installações portuarias nos portos organizados se acha regulada pela lei número 

4.279, de 5 de junho de 1921 e por diversas disposições de vários regulamentos (31); Considerando que aquella lei, 

além de deficiente, não póde ser cumprida sem onerar excessivamente determinados serviços, que devem ser 

permittidos, mesmo nos portos organizados;‖ 
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Emenda Constitucional nº 19/1998, incorporada como princípio à 

Constituição de 1988 (...) já era um norte a ser seguido pelas Administrações 

Portuárias que desenvolviam serviços públicos portuários na década de 30. 

(...) Da análise desse período legislativo (...), é possível notar que as normas 

estavam voltadas à regulação dos portos, aos prestadores de serviços e a 

usuários diversos da própria Administração Portuária, ou seja, o serviço 

portuário era considerado tão somente aquele prestado a outrem, dando sinais 

de que¸ ao menos nesse período histórico, somente se considerava serviço 

portuário prestado nos terminais, denominado (...) como ―de uso público‖. 

(LIMA, 2011, p. 18) 

 

O Decreto nº 24.599 de 3 de junho de 1934, revogado pela Lei nº 8.630 de 1993, 

aborda a concessão dos portos para o prazo máximo de 70 anos para concessão. O 

objetivo do Governo naquela época era a melhoria dos portos com rendas insuficientes
42

 

para a realização de obras consideradas indispensáveis. Assim, com as novas regras de 

concessão a norma revogou o Decreto nº 1.746. de 13 de outubro de 1869. 

A chamada Lei das Concessões dos Portos, ora o mencionado Decreto nº 

24.599/1934, voltado principalmente aos ideais dos Estados, revogou o Decreto nº 

1.746/1869, mais inclinado para a iniciativa privada. Conquanto não tenha expedido 

especificamente para a concessão de portos, a norma se tornou aplicável a esse setor 

(LIMA, 2011). 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937, 

também se caracteriza pela concentração dos poderes executivo e legislativo nas mãos 

do Presidente da República. Assim sendo, atribuiu a União a exclusividade em dar 

concessão as vias férreas que liguem diretamente portos marítimos, bem como 

estabeleceu privativamente o poder de legislar sobre a navegação de cabotagem, só 

permitida esta, quanto a mercadorias, aos navios nacionais, e sobre a polícia marítima, a 

portuária e a das vias fluviais. Destaca-se que o art. 54 determinou ao Conselho Federal 

a discussão e votação dos projetos de lei sobre regime de portos e navegação de 

cabotagem, o que evidencia a preocupação do Governo Federal sobre o tema. Lenza 

apresenta historicamente a Lei Maior: 

 

Em razão da Intentona Comunista (...), o estado de sítio foi decretado pelo 

Governo e se deflagrou um forte movimento social de repressão ao 

comunismo, (...). Getúlio Vargas e o Governo tiveram o apoio do Congresso 

Nacional, que decretou o ―estado de guerra‖. (...) em 10 de novembro de 

                                                 

42 ―Considerando que nenhuma das duas leis prevê a colaboração dos Estados com a União, na realização do 

melhoramento de portos de renda insuficiente para o financiamento das obras indispensáveis, mas, que por motivos 

de interêsse público, devem ser, apezar disso, melhoradas;‖ Considerações iniciais do Decreto nº 24.599 de 3 de julho 

de 1934, no qual autoriza a concessão de obras e melhoramentos dos portos nacionais, seu aparelhamento e a 

exploração do respectivo tráfego. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2024.599-1934?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2024.599-1934?OpenDocument
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1937 Getúlio Vargas dá o golpe ditatorial, centralizando o poder e fechando o 

Congresso Nacional. Era o inicio do que Vargas intitulou de ―nascer da nova 

era‖, outorgando-se a Constituição de 1937, influenciada por ideais 

autoritários e fascistas, instalando a ditadura (―Estado Novo‖) que só teria 

fim com a redemocratização pelo texto de 1945 e se esclarecendo, em todo 

País, o estado de emergência. (...) Apesar do regime extremamente 

autoritário, na medida em que o Estado, centralizador, atuava diretamente na 

economia, não se pode negar o seu importante crescimento nesse setor. 

(LENZA, 2009, p. 64) 

 

O Decreto nº 6.460, de 2 de maio de 1944, foi editado pelo então presidente 

Getúlio Vargas, no qual estimula construção, instalação e exploração das instalações 

portuárias rudimentares, consideradas de pequeno porte ou ―miniportos‖ 
43

. Através 

deste Decreto foi extinta o monopólio estatal, no qual podiam ser explorados por 

particulares, no qual as instalações rudimentares poderiam ser instituídas pelos Estados 

ou Municípios. Esta lei veio com objetivo de desenvolver a malha portuária brasileira, 

pois visava amparar as pequenas vilas e municípios que dependiam basicamente do 

transporte fluvial para a locomoção. Assim, possibilitou à figuras privadas a exploração 

das instalações portuárias, e cria figura do conhecido terminal privativo. 

A norma, em outras palavras, veio regular a construção e a exploração de 

instalações portuárias rudimentares pelos entes federativos Estados e Municípios. O 

Decreto considerava precárias as organizações dedicadas a suprir a deficiência dos 

portos organizados existentes à época. Assim sendo, fragilizou o monopólio até então 

estabelecido, possibilitando que tais instalações pudessem ser exploradas por 

particulares, nos casos em que o Estado ou Município não apresentasse interesse no 

desenvolvimento da atividade portuária. O cenário anterior estabelecia ao Poder Público 

a competência exclusiva para autorizar a construção e operação nessas instalações 

(LIMA, 2011). 

Nota-se que a partir deste momento é inserida a permissão da figura do 

particular na exploração das instalações portuárias. Contudo, tal possibilidade é somente 

admissível nos casos em que o Estado ou Município não apresentasse interesse no 

desenvolvimento da atividade portuária. 

O desenvolvimento histórico brasileiro, com a saída do Getúlio Vargas do Poder 

Executivo, levou a edição da Constituição de 1946.  Cabe mencionar novamente os 

ensinamentos: 

 

                                                 

43 ―... ‗miniportos‘, ou portos em embrião, com organização precária, destinados a suprir a ausência ou deficiência 

dos portos organizados‖.(LOBO, 2000) 
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(...) fatos culminaram a ―expulsão‖ de Vargas do poder pelos Generais 

Gaspar Dutra e Góis Monteiro, sendo, assim, deposto pelas Forças Armadas. 

(...) o Executivo passou então a ser exercido pelo então Presidente do STF, 

Ministro José Linhares, que governou de 29.10.1945 a 30.01.1946 (...). A 

Assembléia Constituinte foi instalada em 1.02.1946, vindo o texto a ser 

promulgado em 18.09.1946. Tratava-se da redemocratização do País, 

repudiando-se o Estado totalitário que vigia desde 1930. O texto buscou 

inspiração nas idéias sociais da de 1934. Na ordem econômica, procurou 

harmonizar o princípio da livre iniciativa com o da justiça social. (LENZA, 

2009. Pág. 68) 

 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, 

seguindo as Leis Maiores antecedentes também determina que a União tem a 

competência para legislar sobre portos. 

Posteriormente, foi editado o Decreto-Lei nº 5 de 4 de abril de 1966, no qual 

estava vigente o regime militar, que estabeleceu normas a fim de recuperar 

economicamente as atividades da Marinha Mercante.  

Inovações foram apresentadas pelo Decreto-lei supracitado, pois inseriu pela 

primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, pelo art. 26, a figura dos Terminais de 

Uso Privativo sem que tivesse esta nomenclatura. Qualquer interessado em construir e 

operar instalações portuárias, desde que destinadas ao uso exclusivamente próprio, 

poderia ser autorizada pelo Poder Federal. Cabe mencionar que a autorização para a 

instalação de citado terminal era ato administrativo unilateral da Administração Pública, 

em razão do exercício do poder de polícia. (LIMA, 2011). O autor Francisco Carlos de 

Morais Silva aborda o assunto com clareza necessária:  

 

(...) não é raro se ouvir dizer que o Direito Portuário nasceu com a Lei 8.630, 

em fevereiro de 1993, o que não é vero. O que se alcançou com essa novel foi 

um novo marco regulatório no setor portuário nacional, como o que já 

havia ocorrido, evidentemente, em menor proporção em 1966 com a edição 

do Decreto-lei 05 que possibilitou a efetiva instalação dos terminais 

privativos. (grifos nossos) (SILVA, 2013. Pág. ) 

 

A Constituição de 1967 foi outorgada durante o regime militar instalado à época 

e decorreu do Ato Institucional nº 4 no qual ampliava os poderes do Poder Executivo e 

elevava sobre os demais – conduta já observada em regimes ditatoriais. Esta Lei Maior 

tratou da área portuária em basicamente um ponto, mantendo a ideia da Constituição 
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anterior: centralizar os poderes da União na exploração, direta ou indiretamente, e na 

legislação de regimes de portos
44

. 

Novamente, cabe a elucidação do contexto histórico trazido por Lenza e Silva 

respectivamente no tocante a mencionada Constituição outorgada em 1967: 

 

Jango foi derrubado por um movimento militar que eclodiu em 31.03.1964, 

tendo sido acusado de estar a serviço do ―comunismo internacional‖. 

Instalava-se, assim, uma ―nova ordem revolucionária no País. (...) O 

Congresso nacional foi fechado em 1966, sendo reaberto, posteriormente, nos 

termos do AI n.4/66, para aprovar a Constituição de 1967. (...) Na mesma 

linha da Carta de 1937, a de 1967 concentrou, bruscamente, o poder no 

âmbito federal, esvaziando Estados e Municípios e conferindo amplos 

poderes ao Presidente da república. Houve forte preocupação com a 

segurança nacional. (LENZA, 2009, Pág. 70 e 71) 

 

Essa Constituição, promulgada em 24.1.67, entrou em vigor em 15.3.67, 

quando assumia a Presidência o Marechal Arthur Costa e Silva. Sofreu ela 

poderosa influencia da carta Política de 1937, cujas características básicas 

assimilou. Preocupou-se fundamentalmente com a segurança nacional. Deu 

mais poderes à União e ao Presidente da República. (SILVA, 2005, Pág. 86 e 

87) 

 

A Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975 criou a importante figura chamada 

Empresa de Portos do Brasil S.A. (PORTOBRÁS). Esta empresa pública teve por 

finalidade realizar atividades relacionadas com a construção, administração e 

exploração dos portos e das vias navegáveis interiores, exercendo a supervisão, 

orientação, coordenação, controle e fiscalização sobre tais atividades. 

A PORTOBRAS, enquanto permaneceu, foi o principal órgão regulador federal 

dos portos brasileiros, tendo entre as finalidades: promover a política portuária nacional; 

realizar projetos e estudos para expansão, construção e melhoramentos dos portos, 

inclusive realizando serviços de assistência técnica para este fim; executar, promover e 

autorizar execução de obras e serviços; bem como administrar e explorar os portos. Este 

órgão ainda teve ainda sob seu controle 25 (vinte e cinco) portos, sendo 10 (dez) deles 

de modo direto, por ela própria, e de outros 15 (quinze) administrados por 8 (oito) 

Companhia Docas. Desta forma, não ocorreu a descentralização visionada no momento 

da criação (LIMA, 2011). 

                                                 

44 Art 8º - Compete à União: XV - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:d) as vias de 

transporte entre portos marítimos e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de um Estado, ou Território; 

XVII - legislar sobre: m) regime dos portos e da navegação de cabotagem, fluvial e lacustre; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.222-1975?OpenDocument
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Neste intervalo, entrou e vigor a atual Carta Magna reconhecida 

internacionalmente pelos seus avanços em diversos temas. O professor Luiz Roberto 

Barroso retrata a concepção da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 

 

Como anota Barroso, ―além das dificuldades naturais, advindas da 

heterogeneidade das visões políticas, também a metodologia de trabalho 

utilizada contribuiu para as deficiências do texto final. Dividida, inicialmente, 

em 24 subcomissões e, posteriormente, em 8 comissões, cada uma delas 

elaborou um anteprojeto parcial, encaminhando à Comissão de 

Sistematização. Em 25 de junho do mesmo ano, o relator (...), apresentou um 

trabalho que reuniu todos os anteprojetos em uma peça de 551 artigos! A 

falta de coordenação entre as diversas comissões, e a abrangência 

desmesurada com que cada uma cuidou de seu tema, foram responsáveis por 

uma das maiores vicissitudes da Constituição de 1988: as superposições e o 

detalhismo minucioso, prolixo, casuístico, inteiramente impróprio para o 

documento desta natureza. De outra parte, o assédio dos lobbies, dos grupos 

de pressão de toda ordem, gerou um texto com inúmeras esquizofrenias 

ideológicas e densamente corporativo‖ (BARROSO apud LENZA, 2009, 

Pág. 77). 

 

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 estabeleceu à União 

a exploração direta ou indireta, através da autorização, concessão ou permissão dos 

portos brasileiros sem distinções, no caso os marítimos, fluviais e lacustres. 

O que se percebe nos anos seguintes é uma lacuna na legislação específica que 

regule o setor portuário. Isto porque a União retomou o papel de figura reguladora, com 

a extinção da PORTOBRAS e assim sendo somente em 1993 dedicou uma lei exclusiva 

à matéria. 

 

Houve, então um hiato legislativo no setor, pois, com o fim da 

PORTOBRAS, o ente regulador voltou a ser a própria União, sem, porem, 

dispor de uma legislação específica para a matéria, que somente passou a ser 

mais bem delineada pela Lei nº 8.630/1993, e posteriormente pela Lei nº 

10.233/2011, que criou a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários), revogou tacitamente alguns dispositivos da Lei dos Portos e 

passou a regulação para esta Agencia Reguladora. (grifos nossos) (LIMA, 

2011, Pág. 20) 

 

A Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, conhecida Lei dos Portos 

representou por certo tempo o marco regulatório no setor portuário. Esta lei representou 

um marco das mudanças ocorridas nas ultimas décadas nos portos brasileiros e 

proporcionou significativos avanços em eficiência, modernização e competitividade. 

Promulgada três anos depois da extinção da PORTOBRAS, a Lei nº 8.630 implantou, 

entre outras medidas, os Conselhos de Autoridade Portuária, que passaram a participar 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.630-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.630-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.630-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.630-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.630-1993?OpenDocument
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da regulamentação de algumas atividades, em conjunto com as autoridades portuárias
45

. 

Além disso, extinguiu o monopólio das administrações portuárias nos serviços de 

movimentação de carga nos portos públicos, ao abrir espaço para que as empresas 

privadas atuassem como operadores portuários e para que fossem instalados terminais 

de uso privativo (ANTAQ, 2013). Contudo, foi revogado pela Lei nº 12.815, de 5 de 

junho de 2013.  

Anunciada em dezembro de 2012 como parte de um conjunto de iniciativas do 

governo federal destinadas a estimular investimentos em infraestrutura e aumentar a 

competitividade do setor portuário nacional, esta Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013 

determina que a concessão e o arredamento de bem público destinado à atividade 

portuária serão realizados mediante contrato, sempre precedida de licitação (ANTAQ, 

2013). 

 

2.3 SITUAÇÃO ATUAL DA REGULAÇÃO PORTUÁRIA NACIONAL 

 

A situação atual do setor portuário brasileiro é bastante complexa diante dos 

distintos órgãos intervenientes que atuam no setor de forma direta e indireta e das 

diversas formas de exploração do porto público. Assim sendo, esta seção é dedicada a 

informar brevemente sobre a situação no qual se encontra a supervisão do setor 

portuário.   

 

2.3.1 Órgãos Intervenientes 

 

Os portos públicos, ora objetos da presente pesquisa, são objetos de atuação de 

diversos órgãos que atuam no setor.  

Na esfera federal os órgãos intervenientes mais relevantes do setor portuário são 

apresentados em dois grandes grupos: órgãos que atuam diretamente e os que atuam 

indiretamente. Desta forma, foram elencados para breve exposição a Secretaria de 

Portos da Presidência da República (SEP), Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), Conselho de Autoridade Portuária (CAP), Órgão Gestor de 

                                                 

45
 AUTORIDADE PORTUÁRIA: É a administração de um porto exercida diretamente pela União ou pela entidade 

concessionária do porto organizado. De acordo com a Lei 8630/93, compete à Administração do Porto, dentro dos 

limites da área do porto, entre outros: pré-qualifi car os operadores portuários, fixar os valores e arrecadar a tarifa 

portuária, fiscalizar a execução ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação 

das instalações portuárias, e estabelecer o horário de funcionamento no porto, bem como as jornadas de trabalho no 

cais de uso público. (APPA, 2011). Ressalta-se que a citada Lei foi revogada  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
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Mão de Obra do Trabalho Portuário (OGMO), Diretoria de Portos e Costas (DPC), 

Capitania dos Portos, Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e 

Vias Navegáveis (CONPORTOS) e Comissão Estadual de Segurança Pública nos 

Portos (CESPORTOS), Comissão Nacional das Autoridades nos Portos 

(CONAPORTOS), Ministério dos Transportes (MT), Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte (CONIT), Secretaria da Receita Federal do Brasil (RF), Secretaria de Defesa 

Agropecuária (DAS/MAPA), Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

Departamento da Polícia Federal (PF). 

 

 Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP) 

 

A Secretaria Especial de Portos (SEP) foi criada em 2007, através da Medida 

Provisória nº 369/2007, posteriormente sancionada pela Lei nº 11.518 de 5 de setembro 

de 2007, com o objetivo de apresentar um novo modelo de gestão do setor portuário
46

.  

Inicialmente este órgão recebeu a denominação de ―Secretaria Especial de Portos‖, 

imprimindo a falsa imagem de caráter temporário, porém o nome foi alterado para 

Secretaria de Portos, atribuindo a ideia de permanência.  Contudo, a sigla não foi 

alterada permanecendo assim a antiga referencia o que pode gerar algum conflito para 

eventuais leigos no assunto. 

O antigo Ministro da SEP, Pedro Britto, transcreve a concepção deste órgão:  

 

Desde que iniciamos o planejamento da Secretaria de Portos e a montagem 

do seu embrião organizacional, a idéia sempre foi abranger não só os portos 

marítimos, mas também os portos fluviais e transportes marítimos. O nome 

inicialmente (...) era a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários. A 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão regulador 

ligado ao Ministério dos Transportes, seria ligado à Secretaria. Mas, depois, a 

Antaq manteve-se separadamente da Secretaria, que ficou com os portos 

marítimos, enquanto os portos fluviais e o transporte aquaviário 

permaneceram sob a responsabilidade do Ministério dos Transportes 

(BRITTO, 2010. Pág. 91). 

 

                                                 

46 In: http://www.portosdobrasil.gov.br/sobre-1/institucional/secretaria-de-portos  
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A criação de uma Secretaria, com status de Ministério
47

, específica para o setor 

portuário contribuiu, a ainda contribui, para fomentar o ambiente, outrora 

negligenciando. Desde a sua criação, a SEP contribuiu para o desenvolvimento dos 

portos marítimos brasileiros por diversas formas, dentre as quais, cabe salientar: a 

implementação do Programa Nacional de Dragagem
48

, Plano Nacional de Logística 

Portuária
49

, participação no aprimoramento das regras de definições de concessões para 

utilização da área do porto organizado. 

Estão vinculadas à SEP/PR sete Companhias Docas Federais: CODESP (SP), 

CODERJ (RJ), CODESA (ES), CODEBA (BA), CODERN (RN), CDC (CE) e CDP 

(PA); além do INPH, órgão de pesquisas aquaviárias.  

 

 Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 

 

A Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) foi criada em 2011, 

pela Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001, e tem como papel fundamental a 

regulamentação das atividades portuárias, através das normatizações do setor pelas 

Resoluções, e na fiscalização das atividades
50

. 

Esta agencia é uma autarquia e que está submetida à hierarquia estabelecida, ou 

seja, esta vinculada à SEP que traça políticas públicas as quais devem ser seguida por 

esta agencia reguladora. Cabe a ANTAQ fiscalizar somente os portos públicos 

submetidos aos regimes básicos de exploração, como será explanado a seguir. 

A Agência não produz legislação, mas participa da regulação nos aspectos 

relacionados ao meio ambiente e apoia a incorporação do regramento ambiental à 

prestação dos serviços na área de transportes aquaviários. Além disso, desenvolve um 

                                                 

47 Art. 3  A Seção II do Capítulo I da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 

24-A:  ―Art. 24-A.  À Secretaria Especial de Portos compete assessorar direta e imediatamente o Presidente da 

República na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais 

portuários marítimos e, especialmente, promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio 

ao desenvolvimento da infra-estrutura e da superestrutura dos portos e terminais portuários marítimos, bem como dos 

outorgados às companhias docas. 

Art. 6o  Fica criada a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República. 

 Parágrafo único. Ficam transferidas para a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e a seu titular 

as competências atribuídas ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes - DNIT, em leis gerais ou específicas, relativas a: 

 I - portos marítimos; 

  III - portos outorgados e delegados às companhias docas;‖ 
48 Programa Nacional de Dragagem, instituída pela Lei nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007, revogada pela Lei nº 

12.815, de 5 de junho de 2013. 
49 Plano Nacional de Logística Portuária  
50 In: http://www.antaq.gov.br/Portal/Institucional.asp 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.683.htm#art24a.
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.610-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
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trabalho permanente de conscientização, com o objetivo de difundir o conhecimento 

existente na área (ANTAQ, 2013). 

A ação regulatória da ANTAQ tem como objetivo o crescimento do comércio do 

País e atender a demanda por infraestruturas portuárias com serviços de qualidade e de 

baixo custo. A publicação de marcos regulatórios estáveis tem como objetivo principal 

atrair o capital privado no setor portuário e investimentos nos serviços prestados 

(MARTINS, 2013). 

 

 Conselho de Autoridade Portuária (CAP) 

 

O Conselho de Autoridade Portuária (CAP) é um fórum deliberativo, consultivo 

e normativo formado por representantes, além da administração portuária, do poder 

público, Poder Público, operadores portuários, trabalhadores e os usuários. Apesar de 

não ter uma personalidade jurídica, o CAP atua como órgão regulamentador e 

supervisor das atividades e serviços realizados no porto. Segundo o Dicionário Básico 

Portuário, o CAP é definido como: 

 

CAP - Conselho de Autoridade Portuária Órgão composto por diversas 

entidade de classe, que atua, juntamente com as Autoridades Portuárias, nas 

questões de desenvolvimento da atividade, promoção da competição, 

proteção do meio ambiente e de formação dos preços dos serviços portuários 

e seu desempenho. Essa função reguladora dos CAP‘s passou a ser exercida 

por força da Lei n° 8.630/93. (APPA, 2011. Pág) 

 

Cada porto possui um Conselho específico que tem como função deliberar e 

homologar atos cotidianos e característicos de cada porto, tal como os valores das tarifas 

portuárias, horários de funcionamentos, aprovar normas de qualificação do operador 

portuário, exploração do porto e aprovar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 

porto, dentre outros
51

. 

O já mencionado antigo Ministro Pedro Britto assim apregoa sobre o CAP e o 

seu papel nas atividades e decisões cotidianas do porto: 

 

Outra providencia necessária envolve a redefinição da estrutura e do papel 

dos conselhos das autoridades portuárias, que também integram o sistema de 

gestão. (...) O Conselho de Autoridade Portuária não tem o poder de decisão 

no dia a dia da empresa, mas aprova as diretrizes e as questões 

estratégicas. Do ponto de vista legal, é preciso melhorar a formação desse 

                                                 

51 In: http://www.portoriogrande.com.br/site/cap_regimento_interno.php 



52 

 

conselho e, principalmente, assegurar que sua presidência seja ocupada por 

um membro da comunidade portuária que conheça bem as necessidades e os 

problemas do setor e saiba, com isenção, como enfrentá-los.(grifos nossos) 

(BRITO, 2010. Pág. 89) 

 

 Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário (OGMO) 

 

A revogada Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 criou o Órgão Gestor de 

Mão de Obra do Trabalho Portuário (OGMO). Antes desta lei, os trabalhadores que 

laboravam nos portos públicos, como os estivadores, não tinham os direitos trabalhistas 

garantidos apesar das diversas tentativas da extinta Superintendência Nacional da 

Marinha Mercante (SUNAMAM) em categorizar e normatizar o trabalho com as 

resoluções.  

A citada lei estabeleceu que os operadores portuários deveriam instituir, em cada 

porto organizado, órgão gestor, responsável pelo registro e pela administração do 

fornecimento de trabalhadores portuários, com vínculo empregatício, e de trabalhadores 

portuários avulsos. Os principais portos possuem OGMOS específicos, como por 

exemplo, Porto de Santos
52

, Porto do Rio de Janeiro
53

, Porto de SUAPE
54

, Porto de 

Imbituba
55

, Porto de Manaus
56

 entre outros.  

O OGMO na prática mantém o registro e cadastro dos trabalhadores avulsos, ora 

estivador, conferente, consertador, bloco, vigia, arrumador e capatazia, direcionando-os 

conforme requisição do operador portuário. Este por sua vez é obrigado por lei a alocar 

um percentual de trabalhadores do OGMO para cada operação, sem, contudo 

necessariamente criar vínculo empregatício.  

 

 (...) O OGMO também é um órgão privado, idealmente estruturado como 

uma empresa e mantido pelas operadoras portuárias, que requisitam 

trabalhadores de acordo com as necessidades de determinado serviço de 

embarque ou desembarque de carga. Há modelo semelhante, porem mais 

eficiente, em Valencia. A diferença fundamental é que, nesse porto espanhol, 

o equivalente ao OGMO é uma empresa de fato, (...) interesse em que o 

órgão funcione como entidade autossuficiente. Essa visão não prevalece nos 

Órgãos brasileiros, porque todos eles, sem exceção, estão com problemas 

graves, com pendências trabalhistas imensas e insolúveis, porque não lhes foi 

dada a concepção de empresa. (grifos nossos) (BRITO, 2012. Pág. 90). 

 

                                                 

52 In: http://www.ogmo-santos.com.br/ogmo/ 
53 In: http://www1.ogmorio.com.br/ 
54 In: http://www.ogmosuape.com.br/news.php 
55 In: http://www.ogmoimbituba.com.br/portal/ 
56 In: http://www.fenop.com.br/ogmos/ogmos.asp 
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A Lei nº 12.815 de 5 de junho de 2013, que revogou o antigo marco regulatório, 

alterou diversos pontos desta relação dentre os quais o estabelecimento de prazo para 

que os avulsos possam ingressar na justiça, a impossibilidade de extinguir a inscrição do 

trabalhador portuário avulso no cadastro e no registro em função de aposentadoria, 

dentre outros assuntos que até a presente data são objetos calorosas discussões. 

 

 Diretoria de Portos e Costas (DPC) 

 

A Diretoria de Portos e Costas (DPC) é uma organização militar, ligada a 

Marinha do Brasil. As principais funções deste órgão é a fiscalização das atividades 

relacionadas com a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar; 

prevenção da poluição causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio; 

formação dos profissionais da Marinha Mercante; capacitação, mediante cursos 

profissionalizantes e de aperfeiçoamento, do pessoal aquaviário que compõe as 

tripulações dos navios e embarcações mercantes nacionais. 
57

 

O DCP tem o papel fundamental para contribuir com os interesses da defesa 

nacional, bem como a segurança no tráfico aquaviário. Cabe ressaltar o papel de 

contribuição para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas e suas 

estações de apoio.  

 

 Capitania dos Portos (CP) 

 

A Capitania dos Portos também é um órgão militar ligada a Marinha e também 

tem a função de contribuir para a segurança da navegação, proteger a vida humana e 

prevenir a poluição hídrica.  

Contudo, a Capitania dos Portos tem a sua jurisdição limitada à determinada 

área
58

. Em comparação, este órgão atua como policia no sentido de zelar pelo 

cumprimento das normas marítimo-portuários, além de realizar busca e salvamento 

marítimo, exercer o papel de investigação de atos criminais, controle de imigração, 

combate à poluição, a fiscalização das pescas ou o serviço de pilotagem. 

 

                                                 

57 In: https://www.dpc.mar.mil.br/info_dpc/missao.htm 
58 In: https://www.dpc.mar.mil.br/cda/mapa_capitanias.htm 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_mercante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praticagem
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 Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias 

Navegáveis (CONPORTOS) 

 

A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias 

Navegáveis (CONPORTOS) 
59

foi criada pelo Decreto nº 1.507 de 30 de maio 1995, 

com o propósito de elaborar e implementar sistema de prevenção e repressão a atos 

ilícitos nos portos, terminais e vias navegáveis. Esta Comissão é composta por 

representantes do Ministério da Justiça, que a presidirá; da Marinha; da Fazenda; das 

Relações Exteriores; e dos Transportes
60

. 

O CONPORTOS tem como principais funções elaborar normas de esfera 

nacional sobre segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis, preparar 

projetos específicos de segurança pública e procurar junto à Organização Marítima 

Internacional (IMO) assistência técnica e financeira de países doadores e instituições 

financeiras internacionais; sugerir às autoridades competentes legislação pertinente para 

o aprimoramento do tema; dentre outras funções.  

 

 Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos Terminais e Vias 

Navegáveis (CESPORTOS)      

           

A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos Terminais e Vias 

Navegáveis (CESPORTOS) exercem a mesma função que os CONPORTOS, contudo 

na esfera estadual. Presente em vinte e dois estados, a Comissão é composta por 

representantes do Departamento de Polícia Federal, da Capitania dos Portos, da 

Secretaria da Receita Federal, das Administrações Portuárias e do Governo do Estado. 

O CONPORTOS tem a função de criar e instalar os CESPORTOS além de fixar 

as atribuições e orientar estes órgãos no que for cabível.  

 

 Comissão Nacional das Autoridades nos Portos (CONAPORTOS) 

                                                 

59 CONPORTOS: A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis foi criada 

pelo Decreto 1.507 de 30 de Maio 1995, alterado pelo  Decreto 1.972 de 30 de Julho de 1996. A CONPORTOS é 

composta pelo Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, representado pelo Comando da Marinha, Ministério da 

Fazenda, Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério dos Transportes.  Conta, em sua estrutura, com 

21(vinte e uma) Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos Terminais e Vias Navegáveis – CESPORTOS. 

(APPA, 2011)                                                                                
60In:http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={2AB909B2-C2F2-426E-85BE-

7531470C3940}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B74F2C2F6-8E6F-4414-9A02-

1B6EC0B54104%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D 
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Em 2012 foi constituído mais um órgão objetivando a integração entre os órgãos 

e entidades públicas que atuam nos portos organizados e instalações portuárias.  O 

Decreto nº 7.861 de 6 de dezembro de 2012   instituiu a Comissão Nacional das 

Autoridades nos Portos (CONAPORTOS), sob a coordenação da SEP e formada por 

representantes dos seguintes órgãos federais: SEP, Casa Civil da Presidência da 

República, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, representado pelo Comando da 

Marinha, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ANTAQ
61

. 

Merece destaque a previsão legal no que diz respeito à competência do 

CONAPORTOS. Este órgão deve promover a integração das atividades dos órgãos e 

entidades públicos nos portos organizados e nas instalações portuárias (art. 3, I), ou seja, 

pressupõe-se que não há uma integração entre os órgãos atuantes
62

. 

Ainda no art. 3, VI da citada lei há a previsão de competência do 

CONAPORTOS de ―propor e promover, no âmbito dos portos organizados e instalações 

portuárias, medidas com o objetivo de possibilitar o compartilhamento dos bancos de 

dados e a integração dos sistemas informatizados dos órgãos e entidades públicos‖, bem 

como ― padronizar as ações dos órgãos e entidades públicos‖. Neste caso, implica na 

dedução de que não há padronização das ações entre os portos e os órgãos envolvidos. 

 

 Ministério dos Transportes (MT) 

 

O Ministério dos Transportes era a pasta ligada ao Poder Executivo responsável 

pelos portos brasileiros. Contudo, a infraestrutura marítima, a partir do ano de 2007 com 

a criação da SEP, deixou de ser atribuição do Ministério dos Transportes e passou a ser 

regida pelo novo órgão, igualmente vinculado à Presidência da República.  

Assim, de acordo com o do Decreto nº 7.717 de 4 de abril de 2012, o Ministério 

dos Transportes tem como áreas de competência os seguintes assuntos: política nacional 

de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário; marinha mercante, vias navegáveis e 

                                                 

61 In: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/gestao/administracao-portuaria-1/conaportos/comissao-nacional-

das-autoridades-nos-portos-2013-conaportos 
62 ―Art. 3o  Compete à CONAPORTOS: I - promover a integração das atividades dos órgãos e entidades públicos nos 

portos organizados e nas instalações portuárias;‖ Decreto nº 7.861, de 6 de dezembro de 2012. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.861-2012?OpenDocument
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portos fluviais e lacustres, excetuados os outorgados às companhias docas; e 

participação na coordenação dos transportes aeroviários e serviços portuários. 

Em suma, os portos fluviais
63

 e lacustres
64

 estão submetidos a regulação do 

Ministério dos Transportes. Os portos marítimos, ora objetos do presente estudo, são de 

competência da SEP desde 2007.   

 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

 

A Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001 extinguiu o antigo Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e por conseguinte criou o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).  

Esta autarquia tem por objetivo implementar a política de infraestrutura do 

Sistema Federal de Viação, através dos recursos obtidos da União. Era o órgão sob a 

jurisdição do Ministério dos Transportes, contudo a Lei nº 10.233 de 05 de junho de 

2001 transferiu para a SEP as funções do órgão de pesquisas hidroviárias. 

O papel do DNIT na área portuária é demandar à Secretaria Especial de Portos e 

ao Ministério dos Transportes, pesquisas e estudos sobre portos fluviais e lacustres, 

transporte aquaviário e hidrovias, através do Instituto Nacional de Pesquisas 

Hidroviárias – INPH, conforme estabelece a legislação
65

. 

 

 Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT) 

  

O Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT), assim 

como o DNIT, foi criada pela Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e regulamentado 

pelo do Decreto nº 6.550, de 27 de agosto de 2008. A principal função deste órgão é 

avaliar a ―integração das atividades desenvolvidas pelos diversos setores ligados ao 

                                                 

63 Porto lacustre está localizado em lagos. É um modal de transporte bastante restrito visto que poucos lagos são 

navegáveis. No Brasil, a utilização dos lagos é complementar à navegação de cabotagem, como pro exemplo ocorre 

na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.  
64 Porto fluvial é a instalação localizada nos rios. A maior parte dos portos fluviais estão localizados no norte do país.  
65 Lei n 10.233, de 5 de junho de 2001, Art. 109. Para o cumprimento de suas atribuições, serão transferidos para o 

DNIT os contratos, os convênios e os acervos técnicos, incluindo registros, dados e informações detidos por órgãos 

do Ministério dos Transportes e relativos à administração direta ou delegada de programas, projetos e obras 

pertinentes à infra-estrutura viária. Parágrafo único. Ficam transferidas para o DNIT as funções do órgão de pesquisas 

hidroviárias da Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, e as funções das administrações hidroviárias vinculadas 

às Companhias Docas, juntamente com os respectivos acervos técnicos e bibliográficos, bens e equipamentos 

utilizados em suas atividades.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.233-2001?OpenDocument
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transporte aéreo, aquaviário e terrestre, elaborando relatório anual da situação e das 

perspectivas, a ser encaminhado ao Presidente da República‖
66

. 

O citado decreto estabelece que este órgão esta vinculado diretamente à 

Presidência da República com a atribuição de propor políticas nacionais de integração 

dos diferentes modos de transporte de pessoas e bens, em conformidade com as 

políticas públicas e diretrizes fixados pelo Executivo.  

No tocante especificamente ao setor portuário, cabe ao CONIT, propor medidas 

que propiciem a integração dos transportes aéreos, aquaviários e terrestres bem como a 

harmonização das respectivas políticas setoriais; e definir os elementos de logística do 

transporte multimodal a serem implementados pelos órgãos reguladores dos transportes 

aéreo, terrestre e aquaviário, pelo Ministério dos Transportes e pelas Secretarias de 

Portos e de Aviação Civil da Presidência da República. 

 

 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RF) 

 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RF) é órgão subordinado ao 

Ministério da Fazenda e responsável pela administração dos tributos de competência da 

União. Especificamente para o tema em tela, a RF atua inclusive nos encargos 

incidentes sobre o comércio exterior, compreendendo expressiva parcela das 

contribuições para a receita tributária do país. A RF ainda subsidia o Poder Executivo 

Federal na elaboração da política tributária brasileira, bem como atua no combate a 

sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico 

de drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio 

internacional, realizados essencialmente pelos portos. Este órgão é responsável 

pelo alfandegamento nas instalações portuárias. 

 

 Secretaria de Defesa Agropecuária (DAS/MAPA) 

 

A Secretaria de Defesa Agropecuária esta vinculado ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e exerce as atividades de inspeção e fiscalização 

                                                 

66 Art. 10. Decreto nº 6.550, de 27 de agosto de 2008. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.550-2008?OpenDocument
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do trânsito internacional de vegetais, seus produtos e subprodutos. A área de atuação 

são os portos, aeroportos internacionais, postos de fronteira e aduanas
67

 especiais.  

Esta fiscalização tem o principal condão de impedir a entrada e a disseminação 

de pragas, pestes e outros agentes que possam constituir ameaças para a atividade 

agropecuária nacional. Desta forma, busca garantir a qualidade dos produtos e dos 

insumos agropecuários importados e exportados. 

O porto está circunscrito na área de fiscalização, através do Sistema de 

Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), do DAS/MAPA. Os importadores 

ou responsáveis pelas importações, ora os operadores portuários, de vegetais e produtos 

vegetais devem notificar previamente a natureza dos produtos e a data de desembaraço 

no país. 

 

 Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada pela Lei nº 

9.782, de 26 de janeiro 1999 e tem como área de atuação todos os setores relacionados a 

produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira, regulando, 

dentro de sua competência, assuntos relacionados a questão sanitária quanto à regulação 

econômica do mercado. 

Esta autarquia tem a responsabilidade de garantir o controle sanitário dos portos, 

bem como a proteção à saúde dos envolvidos, meios de transporte e demais serviços 

submetidos à vigilância sanitária
68

. A ANVISA, através das Resoluções publicadas, visa 

aperfeiçoar as práticas de qualidade sanitária desenvolvida no país, com 

estabelecimento de processos e procedimentos internos adequados. E ainda atua na 

fiscalização pelo cumprimento de normas estabelecidas, estabelece medidas preventivas 

e de controle de surtos, epidemias e agravos à saúde pública, além de exercer o controle 

de exportação, importação e circulação de objetos sujeitas à matéria.  

A ANVISA exerce um importante papel na presente pesquisa, pois está presente 

na regulamentação e fiscalização dos resíduos oriundos das embarcações. Neste sentido, 

publicou importantes Resoluções acerca do tem como a RDC nº 72 de 29 de dezembro 

                                                 

67
 ADUANA:  O mesmo que alfândega. ALFÂNDEGA:  Repartição federal instalada nos portos de entrada no país, 

onde se depositam mercadorias importadas e se examinam as bagagens de passageiros que estão em trânsito para o 

exterior ou chegam ao país. (APPA) 
68 In: http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Portos+Aeroportos+e+Fronteiras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
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de 2009, RDC nº 10 de 9 de fevereiro de 2012 e RDC nº 56 de 06 de agosto de 2008
69

. 

O papel fiscalizador da ANVISA será analisado em momento posterior.  

 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) 

 

A Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, criou Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Este órgão foi formado 

através da fusão de quatro órgãos: a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

órgão subordinado ao Ministério do Interior; a Superintendência do Desenvolvimento 

da Pesca (SUDEPE), vinculada ao Ministério da Agricultura; Superintendência da 

Borracha (SUDHEVEA), vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio; e 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), vinculada ao Ministério da 

Agricultura. O IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, compõe Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), criado pela nº Lei 6.938 de 31 de agosto de 

1981, como papel do órgão executor.
70

 

O principal papel do IBAMA no ambiente portuário é a expedição de Licenças 

Ambientais as quais impõem condicionantes para o exercício de atividades e 

estabelecem inclusive critérios para o gerenciamento de resíduos.  

 

 Departamento da Polícia Federal (PF) 

 

O Departamento da Polícia Federal, comumente conhecida como Polícia 

Federal (PF), é a instituição policial brasileira de esfera federal, subordinada 

ao Ministério da Justiça. A atual Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 

                                                 

69 RDC nº 72, de 29 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos 

portos de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem. RDC n° 10, de 9 

de fevereiro de 2012 - Altera a RDC nº 72 de 29 de dezembro de 2009, sobre o Regulamento Técnico que visa à 

promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em território  nacional, e embarcações que por eles 

transitem. RDC nº 56, de 6 de agosto de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 

Alfandegados. 
70 Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem 

como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: IV - órgãos executores: o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Justi%C3%A7a_(Brasil)
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144, estabelece que a PF é o órgão que atua em prol da segurança pública, buscando a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

A Lei Maior expressamente determina, no art. 144, § 1º, inciso III, que um dos 

papéis da PF é ―exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;‖. 

 E neste sentido a PF é atuante no setor portuário, além de exercer a atividade de 

prevenção e repreensão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 

e o descaminho, ora por vezes consumado na fronteira marítima. 

Designadamente a PF criou o Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) 

em resposta à alta taxa de criminalidade nos portos brasileiros, bem como pela demanda 

de patrulhamento ostensivo a fim de inibir a ocorrência de ilícitos penais nos rios da 

Amazônia e das fronteiras brasileiras. Este órgão também fiscaliza o tráfego 

internacional nas das embarcações que atracam e desatracam nos 

principais portos brasileiros. A competência dos NEPOMs é muito ampla, já que 

compreende todas as atividades da PF no ambiente aquaviário, marítimo e portuário.  

 

2.3.2 Regimes de Exploração  

 

Esta seção apresenta os distintos regimes de exploração dos portos públicos, já 

que não é uniforme em todo o país. Os portos públicos brasileiros pertencem a União, 

contudo, estes possuem regimes básicos de exploração, fiscalizados pela ANTAQ.  

Neste sentido, o já citado antigo Ministro da SEP, Pedro Brito esclarece:  

 

Quando se comparam os portos brasileiros com os mais eficientes portos no 

mundo, a diferença objetiva que se encontra é no arranjo societário. No 

Brasil, os portos pertencem à União. Na Europa, normalmente, pertencem aos 

municípios, ou às vezes a uma sociedade que reúne os Municípios e a União. 

(BRITO, 2010. ,p. 45) 

 

A Figura 2 demonstra o regime de exploração dos portos existentes no país: 

delegação, concessão e autorização, além dos portos diretamente vinculados à União: 

 

Figura 2: Regime jurídico dos portos públicos marítimos brasileiros 
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Fonte: in: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/curso_gestao_projetos/curso_gestao_portuaria_sep

.pdf 

 

 Delegação  

 

O recente marco regulatório acerca da regulação sobre exploração dos portos, 

Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, em seu art. 2, inciso X assim define delegação: 

―transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do porto 

organizado para Municípios ou Estados, ou a consórcio público, nos termos da Lei nº 

9.277, de 10 de maio de 1996;‖. 

A necessidade de celeridade, agilidade e presteza nas decisões cotidianas acerca 

da administração portuária é o principal fator de delegação da União aos Estados e 

Municípios. Visto que estes entes federativos estão inseridos na realidade e 

principalmente nas particularidades no qual o porto esta inserido. Neste sentido, vale 

transcrever as palavras preconizadas pela autora Lima:  

 

A Lei nᵒ 9.277 de 10 de maio de 1996, autorizou a união a delegar aos 

outros entes federativos administração e exploração dos portos públicos 

federais por prazo de ate 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por ate mais 25 

(vinte e cinco). (...) A delegação de regra fundamenta-se na necessidade 

de conferir mais agilidade e rapidez na tomada de decisões e no intuito 

de liberar a autoridade ou órgão superior de tarefas rotineiras e 

repetitivas. (LIMA, 2011, p. 90 e 91) (grifos nossos) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.815-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9277.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9277.htm
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Neste particular, a União delega a um Estado ou Município a gestão portuária de 

determinado porto.  E este ente cria uma empresa pública que se transforma na 

autoridade portuária. Esta transferência é realizada por meio de convênio celebrado 

entre o poder público federal e a autoridade portuária.  

No Brasil, os portos delegados aos Estados são: Porto de Itaqui, localizado no 

Estado do Maranhão; Porto de Cabedelo, Estado da Paraíba; Porto de Recife, Estado de 

Pernambuco; Porto de São Sebastião, Estado de São Paulo; Porto de Antonina e Porto 

de Paranaguá, Estado do Paraná; Porto de Pelotas, Porto de Porto Alegre e Porto de Rio 

Grande, Estado do Rio Grande do Sul; e Porto de Manaus, Estado de Amazonas. 

Já a delegação ao Município é observada nos seguintes portos: Porto de Macapá, 

ao Município de Santana, através da Companhia Docas de Santana - CDSA, vinculada à 

Prefeitura; Porto do Forno, ao Município de Arraial do Cabo, através da Companhia 

Municipal de Administração Portuária (COMAP); e Porto de Itajaí, ao Município de 

Itajaí, através da Superintendência do Porto de Itajaí, uma autarquia municipal. 

 

 Concessão 

 

A citada lei, ora o marco regulatório portuário, assim define concessão, no art. 2, 

inciso IX como: ―cessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e à 

exploração de sua infraestrutura por prazo determinado
71

‖.  

A União através da concessão transfere para a iniciativa privada, através 

licitação
72

, a exploração do porto organizado em sua totalidade. O vencedor desta 

cessão onerosa, de parte ou totalidade do porto, explora a instalação já existente ou não, 

e ao final da concessão este se reverte para União.  

 

Os serviços de infraestrutura portuária que identificamos com o serviço 

público portuário prestados nos portos organizados podem ser outorgados à 

iniciativa privada. Chamamos a atenção entretanto ao fato de atualmente o 

Porto de Imbituba/SC ser o único porto marítimo publico que se encontra em 

regime de concessão à entidade privada no Brasil, no regime da Lei n  o

8.987/1995. (LIMA, 2011, p. 98). (grifos nossos) 

 

                                                 

71 Art, 19. Os contratos de concessão e de arrendamento terão prazo de até vinte e cinco anos, prorrogável uma única 

vez, por período não superior ao originalmente contratado, a critério do poder concedente. – Decreto nᵒ  8.033 de 

27 de junho de 2013. 
72 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. – Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 
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No Brasil, a única concessão existente de um porto público à iniciativa privada é 

o Porto de Imbituba, localizado no Estado de Santa Catarina, no qual é administrado 

pela Companhia Docas de Imbituba (CDI). Através do Decreto nº 7.842, de 13 de 

setembro de 1941, foi concedido à esta empresa privada de capital aberto a exploração 

desse porto por período determinado. 

Cumpre informar que o prazo para o término desta concessão é objeto de disputa 

judicial entre a CDI e, a União e ANTAQ. Até a presente data não houve decisão 

definitiva, transitada e julgada, acerca do assunto, porém a decisão liminar publicada 

garante a permanecia da CDI na administração do Porto de Imbituba até o dia 26 de 

julho de 2016, conforme o Comunicado de Mercado
73

 do Diretor Presidente e de 

Relação com Investidores. 

 

 Autorização  

 

A autorização é uma ferramenta no qual possibilita ao Poder Publico consente ao 

indivíduo executar atividade de seu exclusivo ou predominante interesse, e não autorizar 

a prestação de um serviço público (CARVALHO, 2001).  

A autorização é a ―outorga de direito à exploração de instalação portuária 

localizada fora da área do porto organizado
74

 e formalizada mediante contrato de 

adesão‖, conforme preceitua o art. 2, inciso XII do novo marco regulatório.  

Neste caso, a ANTAQ é o órgão responsável pela chamada pública
75

 dos 

interessados.  Além ser responsável por disciplinar os procedimentos e prazos neste 

processo seletivo.  

Merece ressaltar que esta cessão se refere a uma área localizada fora do porto 

organizado.  E o vencedor da licitação obtém o direito de explorar o espaço via contrato 

de adesão.  

Este modelo é observado na autorização ao Porto de SUAPE tendo em vista que 

na realidade se trata do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. A área do porto 

                                                 

73 In: http://www.cdiport.com.br/porto/mercado/Com20130109.pdf 
74 Segundo o Decreto n  o8.033 de 2013, art. 26, as áreas fora do porto organizado são: I - terminal de uso privado; II 

- estação de transbordo de carga; III - instalação portuária pública de pequeno porte; e IV - instalação portuária de 

turismo.  
75 Art. 3 (...) Parágrafo único.  A Antaq deverá cumprir o disposto no plano geral de outorgas para a realização das 

licitações de concessão e de arrendamento e das chamadas públicas para autorização de instalações portuárias. 
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organizado é de dimensão inferior ao Complexo Industrial no entorno
76

, assim sendo é 

administrado pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da empresa SUAPE –. 

Complexo Industrial Portuário, por autorização do governo federal.  

 

 Arrendamento portuário  

 

O arrendamento é o fatiamento em terminais de uma instalação, ora o porto 

público. Ou seja, o porto é transformado em instalações especializadas de operação 

conforme a carga movimentada (liquido granel, contêiner...).  

O art. 2., inciso XI, da Lei nº 12.815 de 2013 define arrendamento como: 

―cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto 

organizado, para exploração por prazo determinado‖. 

Neste regime de exploração o Poder Público promove o arrendamento portuário 

através de licitação e os contratos de concessão e de arrendamento terão prazo de até 

vinte e cinco anos, prorrogável uma única vez, por período não superior ao 

originalmente contratado, a critério do poder concedente.  

Ao contrário da autorização suprarreferenciada, esta cessão onerosa de área e 

infraestrutura pública é realizada dentro dos limites do porto organizado. Os espaços 

arrendados são destinados a um operador portuário de acordo com as especializações, 

contudo não se confunde com a cessão da operação portuária em si.  

 

 Terminais de Uso Privativos 

 

Inicialmente, vale informar que esta modalidade não é objeto de estudo desta 

dissertação já que aborda apenas os portos públicos. Contudo, merece conceituar os 

Terminais de Uso Privativo, apesar de não ser necessariamente um regime de 

exploração dos portos públicos, para melhor compreensão sobre a matéria, tendo em 

vista a importância desta figura no setor portuário.  

Os terminais são definidos, de acordo com o art. 2, inciso IV, do marco 

regulatório, como: ―instalação portuária explorada mediante autorização e localizada 

                                                 

76 ―Complexo Industrial Portuário de Suape (…) A sua concepção de porto-indústria oferece condições ideais para a 

instalação de empreendimentos nos mais diversos segmentos. Suape conta com uma infraestrutura terrestre própria, 

em permanente desenvolvimento e modernização, com ferrovias e rodovias. (...)  indústrias de produtos químicos, 

metal-mecânica, naval e logística, que vão fortalecer os polos de geração de energia, granéis líquidos e gases, 

alimentos e energia eólica, além de abrir espaços em outros segmentos como metal-mecânico, grãos e logística.‖ In: 

http://www.suape.pe.gov.br/institutional/institutional.php 
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fora da área do porto organizado. Em outras palavras, são considerados portos privados, 

vinculada a uma cadeia produtiva ou de algum modal de logística, sem, contudo ser 

denominado desta forma. Esta modalidade não esta contemplada no estudo em tela, já 

que é abordado os portos públicos.‖   

 

2.4 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Pelo exposto, observa-se neste capítulo a evolução histórica da legislação 

brasileira restando demonstrado as diversas intervenções legislativas ao longo do tempo. 

A abreviada concepção dos momentos históricos das Constituições brasileiras teve 

como papel fundamental levar a compreensão do surgimento destas regulações, e não 

apenas informar e apresentar as normas e suas características. Outro ponto fundamental 

do presente capítulo é a apresentação dos órgãos que atuam no setor portuário brasileiro, 

de forma direta e indireta. Ressalta-se que os intervenientes apresentados não abrangem 

a totalidade dos atuantes no cotidiano dos portos, já que apenas foram apresentados de 

forma sucinta os órgãos federais, faltando os de âmbito estaduais e municipais
77

. Por 

fim, a ultima seção foi dedicada aos regimes de exploração dos portos públicos 

brasileiros, pois, como exposto, não é uniforme para todo o país. 

É possível verificar que a atividade portuária brasileira tem como arcabouço 

legal diversas fontes de regulamentação. A evolução histórica exibida comprova as 

distintas políticas brasileiras e a influencia no cenário dos portos públicos brasileiros.  

Inicialmente se constata a interferência de diversos órgãos, direta e 

indiretamente, e de todas as esferas, nas atividades cotidianas do porto.  Não é raro 

detectar conflitos entre o exercício destes órgãos e os limites de suas competências, o 

que gera diversos tipos de impactos negativos na administração dos portos, 

comprometendo assim a eficiência da atividade. Os excessos de órgãos intervenientes 

claramente não contribuem para as atuais práticas de gerenciamento de resíduos 

portuários 

As definições e aspectos relevantes da gestão dos resíduos sólidos de bordo 

serão apontados no próximo capítulo. 

                                                 

77
 Neste sentido, cabe recordar dos Portos de Santos e Vitória, que além de buscar conformidade com os órgãos 

federais e estaduais, se submetem a intervenção de órgãos de dois municípios. Já que o uma margem do Porto de 

Santos se encontra em Santos e a outra em Guarujá, e o Porto de Vitória cujas margens estão localizadas nos 

municípios de Vitória e Vila Velha.  
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3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

 

O resíduo sólido tem papel de destaque neste Capítulo. Essa parte é destinada a tratar 

do lixo de forma geral, como os seus conceitos, distinções, o gerenciamento, as etapas e a 

classificação. A explanação inicial servirá de base para entendimento geral sobre o tema para 

enfim abordar os resíduos de bordo. 

As iniciativas legislativas sobre o tema, tendo como marco regulatório a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, são de espaças como se constata. De tal modo, fica a cargo das 

normativas dos agentes a regulação prática sobre o assunto. A questão se torna mais evidente 

quando se trata dos resíduos sólidos portuários e ainda especificamente os oriundos das 

embarcações.  

Cabe destacar as diversas classificações estipuladas sobre os resíduos oriundos das 

embarcações acostadas nos portos marítimos brasileiros. Este lixo é categorizado sobre 

critérios diferentes estipulados por diversas fontes, inclusive pela principal fonte 

internacional. 

 

3.1 INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

No cotidiano, muitas atividades desempenhadas pela sociedade resultam na geração de 

qualquer tipo resíduo sólido, como exemplo as sobras de alimentos, embalagens, papéis, 

plásticos, varrição e outros. 

O lixo, ou resíduo sólido é definido pela ABNT, através da Norma NBR 10004:2004 

como:  

 

3.1 resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível.  

 

A legislação brasileira, através do art. 3, inciso XVI da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, define resíduo como:  

 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. 

 

Já a literatura norte americana define resíduos sólidos como ―qualquer rejeito, lixo, 

outros materiais descartados, incluindo sólidos, líquidos, semissólidos, gases resultantes de 

atividades industriais, comerciais, agrícolas e da comunidade‖ SALVATO in VALERIO 

(1982). 

Quando não há mais nenhum uso possível para determinado resíduo sólido este pode 

ser chamado de rejeito. Neste sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define com 

clareza o material no qual estão exauridas todas as possibilidades de transformação, não 

restando alternativa senão o aterro sanitário: 

 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada;  

 

Apesar o termo lixo se empregado genericamente, a maioria deste material pode ser 

reutilizado ou reciclado, desde que adequadamente tratados e não sejam misturados aos 

resíduos orgânicos que inviabilizam ou dificultem a reciclagem. Este último processo gera 

emprego e renda, alem de proporcionar redução da demanda de matérias-primas e energia, 

colaborando também para o aumento da vida útil dos aterros sanitários. No entanto, cabe 

destacar que certos resíduos não podem ser reciclados, a exemplo do lixo nuclear, hospitalar 

dentre outros contaminados.  

Os resíduos sólidos, quando despejados inadequadamente, poluem o solo devido à 

deposição do material orgânico ou do resquício de seu tratamento. A gestão inadequada 

ocasiona diversos problemas Por outro lado, a poluição por resíduos sólidos proporciona a 

proliferação da fauna sinantropica nociva, ora insetos, roedores, etc., acarretando a 

disseminação de doenças e moléstias até o homem. A decomposição do lixo é responsável 

pela produção do líquido chamado ―chorume‖, de teor altamente poluente, que pode 

comprometer igualmente a saúde da comunidade e contaminar o lençol freático.  

O início da preocupação quanto ao tema e execução de planos para a coleta e 

aproveitamento do lixo, de forma racional e moderna, contou com a intervenção técnica de 

engenheiros e sanitaristas que, com a ajuda do governo, optaram por estabelecer métodos para 

a destinação do lixo urbano. A então Secretaria Especial do Meio Ambiente, pela Portaria 
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053, de 1º de março de 1979, correspondendo à tradição sanitarista do Brasil, que remonta aos 

tempos de Oswaldo Cruz, criou a primeira legislação específica sobre coleta e destinação de 

resíduos sólidos, na tentativa de adequar medidas sanitaristas em prol do meio ambiente. 

Contudo, a citada legislação não contemplava a moderna produção industrial, pois não 

se preocupava com o tratamento de resíduos, mas sim na redução da geração. Para tanto, as 

indústrias procuraram se aparelhar, substituindo matérias-primas, reciclando materiais nas 

etapas intermediárias de produção, substituindo combustíveis e tecnologias superadas, 

aumentando a eficiência energética e alterando as características dos produtos finais e de suas 

embalagens. 

Considerando o lixo químico bem mais perigoso que o nuclear, por ser onipresente, os 

países ricos cercaram-se de legislações rígidas, levando em conta o alto custo dos tratamentos 

de resíduos e as respectivas legislações trabalhistas rígidas. Neste cenário, foram exportados, 

desde os anos 1970 mais de um milhão de toneladas de dejetos perigosos para os países 

menos desenvolvidos, em troca de alternativas de crescimento econômico. Adiante, estas 

nações carentes perceberam que os recebimentos desses resíduos resultaram em graves 

problemas de saúde pública e na proliferação, em médio prazo, de endemias.  

Na ocasião, os gastos foram destinados à adequação da indústria a um padrão de 

tratamento de resíduos aceitável internacionalmente. Para tal intento, os ecossistemas 

nacionais deveriam ser respeitados por rigorosos esquemas de financiamento, incluindo a 

instituição de ―selos de certificação ecológica‖, que distinguissem os produtos em termos de 

degradação existente em suas fases de produção, consumo e disposição, perfazendo todo o 

ciclo de vida dos produtos (MOTTA, 1994).  

A cultura de jogar o lixo longe dos olhos da população e junto a mananciais hídricos 

e/ou em solos férteis tem-se revelado mais forte do que a consciência dos gestores municipais 

quanto aos danos causados pela destinação inadequada78 (GRIMBERG). 

 

3.2 ETAPAS 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos apropriado deve acompanhar adequadamente o 

ciclo de vida deste material. As principais etapas percorridas pelo lixo, a serem consideradas 

são geração, acondicionamento, coleta e transporte, transferência, tratamento e disposição 

                                                 

78
 In: http://www.polis.org.br/uploads/571/571.pdf 

http://www.resol.com.br/cartilha11/gerenciamento_etapas.php#etapa1
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final, classificados de acordo com Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(2001), conforme está demonstrado na  

Figura 3 a seguir:  

 

 

Figura 3: Etapas do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A intervenção técnica de equipe multidisciplinar e de sanitaristas  é condição 

necessária para a execução de planos de coleta e aproveitamento do lixo, de forma racional e 

eficaz. Cabe, porém, ao poder público, através de políticas públicas, fixar os melhores 

métodos para a destinação dos resíduos sólidos urbanos. Isto, porém, em princípio, pode 

parecer muito simples, de sorte a não exigir da comunidade um engajamento responsável. Os 

geradores de lixo são igualmente responsáveis pela adequação do sistema, o que não cabe 

simplesmente ao abandono dos serviços constituídos pelo Estado ou talvez aguardar força 

superior de retirá-los.  

 

 Geração  

 

A geração é a primeira etapa do ciclo de vida do resíduo sólido. Basicamente, é a 

origem do lixo com o descarte do material.  A identificação deste passo é fundamental para 



70 

 

possibilitar a projeção de quantidades de resíduos a coletar e a dispor. Bem como é essencial 

para o dimensionamento de veículos para o transporte, outra etapa a ser estudada, e também é 

elemento básico para a determinação do correto dimensionamento de todas as unidades que 

compõem o Sistema de Limpeza. 

Neste sentido vale retomar as palavras de José Henrique Penido Monteiro sobre a 

importância no exame da geração de resíduos sólidos. Ou seja, esta verificação inclui 

averiguação apurada sobre a quantificação e qualificação do material, e assim cumprir com 

eficiência as próximas etapas: 

 

É importante verificar a geração de resíduos sólidos nos domicílios, 

estabelecimentos públicos e no pequeno comércio, pois esses dados serão utilizados 

no dimensionamento dos roteiros necessários à coleta regular de lixo. (MONTEIRO, 

2001, p.65) (grifos nossos) 

 

De fato, a geração de resíduos sólidos esta inserida em todos os setores da sociedade e 

não pode ser eliminada completamente, seja no setor produtivo, no de serviços ou consumo. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS através do ―princípio da responsabilidade 

compartilhada‖ obriga todos os geradores de resíduos sólidos a gerenciar seus resíduos de 

forma adequada recompensando aqueles que se dispõem a combater a geração de resíduos e 

com isso começar a mudar cenário atual de montanhas de lixo espalhadas no país e punindo 

os que geram sem se preocupar com a destinação final de seus resíduos através de taxas de 

serviço que poderão ser posteriormente convertidas para o tratamento de seus 

resíduos.(MACHADO, 2013) 

A não geração de resíduos sólidos tem prioridade absoluta no Brasil para a Gestão e 

Gerenciamento deste material. Essa prioridade é definida pela PNRS, conforme o que dita 

expressamente o art. 979 da citada lei. 

Esgotados os métodos de não geração de resíduos sólidos o próximo passo é tentar 

reduzir ao máximo a sua geração. Assim como na não geração, a redução esta diretamente 

ligada a processos de inovação tecnológica em busca de uma melhor eficiência na produção 

                                                 

79
 ―Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. § 1o Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética 

dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a 

implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  § 2o  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes 

estabelecidas nesta Lei.‖ 
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ou serviços, mas também na criação de novos serviços e produtos com tarefas semelhantes, 

porém com maior eficiência (MACHADO, 2013). 

 

 Acondicionamento 

 

O acondicionamento do resíduo sólido é a próxima etapa do ciclo de vida. 

Acondicionar os resíduos sólidos denota a preparação deste material para a coleta de forma 

sanitariamente adequada, compatível com o tipo e a quantidade de resíduos. Esta etapa 

intermediária é de suma importância, pois define a qualidade da operação de coleta e 

transporte de lixo. Isto porque estas etapas serão determinadas pela forma adequada do 

acondicionamento, armazenamento e da disposição dos recipientes no local, dia e horários 

estabelecidos pelo órgão de limpeza responsável. 

 

Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares significa prepará-los para a coleta de 

forma sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade 

de resíduos. (MONTEIRO, 2001, p. 45) 

 

A relação entre a saúde pública e o acondicionamento e a disposição de resíduos 

sólidos já foi objeto de estudos e atualmente há unanimidade no entendimento de que estes 

temas estão intimamente ligados. Alguns pesquisadores consideram os resíduos sólidos como 

um dos fatores determinantes na estrutura epidemiológica, exercendo sua ação sobre a 

incidência das doenças, ao lado de outros fatores. Como fator indireto lixo desordenado tem 

importância na transmissão de doenças como, por exemplo, por meio de vetores, moscas, 

mosquitos, baratas, e roedores que encontram neste ambiente o alimento e condições 

adequadas para proliferação (MORAES, 2007).  E esta propagação da fauna sinantrópica 

nociva esta ligada ao acondicionamento inadequado do resíduo sólido. 

O Poder Público Municipal deve exercer a função de regulamentação, educação e 

fiscalização, não obstante o acondicionamento seja de responsabilidade do gerador. As 

condições sanitárias e operacionais adequadas devem ser asseguradas a fim de evitar 

acidentes, impedir a proliferação de animais transmissores, minimizar o impacto visual e 

olfativo, reduzir a heterogeneidade dos resíduos, nos casos coleta seletiva, alem de facilitar a 

efetivação da etapa da coleta.   

De modo geral há dois tipos de recipientes para armazenar o resíduo sólido: os do tipo 

sem retorno, como sacos plásticos, embalagens de papelão, etc.; e os retornáveis, como 
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caçambas, contêineres em plástico rígido e metal, cesta metálica etc. E o transporte 

igualmente também será adequado a estas particularidades.  

 

A qualidade da operação de coleta e transporte de lixo depende da forma adequada 

do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos recipientes no local, 

dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta. A população 

tem, portanto, participação decisiva nesta operação. (MONTEIRO, 2001. Págp. 46) 

 

A importância do acondicionamento adequado está em: 

• evitar acidentes; 

• evitar a proliferação de vetores; 

•minimizar o impacto visual e olfativo; 

• reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver 

coleta seletiva); 

• facilitar a realização da etapa da coleta. (MONTEIRO, 2001. Pág. 46) 

 

Existem regras específicas para esta etapa de acondicionamento, sobretudo, por 

exemplo, no que se refere aos resíduos sólidos portuários. De acordo com a ABNT NBR nº 

9.191/2000 este lixo específico deve ser acondicionado em sacos resistentes à ruptura e 

vazamento e impermeáveis. E deve ser acatado o limite de peso de cada embalagem, além de 

ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Os sacos devem estar dispostos em 

coletores de material lavável, resistente ao processo de descontaminação utilizado pelo 

laboratório, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, e possuir cantos 

arredondados. E os resíduos perfurocortantes, por exemplo, agulhas de sutura, agulhas de 

seringa, escalpe, lâmina de bisturi, estiletes de cateter etc..., devem ser acondicionados em 

recipientes resistentes à punctura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação 

utilizado pelo laboratório, isto porque são fontes de contaminação via sanguínea.  

Nenhum resíduo considerado perigoso pode ser acondicionado sem análise prévia de 

suas propriedades físicas e químicas, já que a sua classificação irá a determinar o 

armazenamento adequado. Assim, o armazenamento visa à contenção temporária de resíduos, 

em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera de reciclagem, recuperação, 

tratamento ou disposição final adequada, desde que atenda às condições básicas de segurança. 

Este acondicionamento pode ser realizado em contêineres, tambores, tanques e/ou a granel e 

deve ser feito de modo a não alterar a quantidade/qualidade do resíduo, conforme inclusive 

estabelece a ABNT NBR nº 12235/ 1992. 

 

 Coleta 
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A coleta é a terceira etapa apresentada. Pode ser definido como coletar resíduos, 

recolher o lixo acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante transporte 

adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual tratamento e à disposição 

final. O lixo deve ser coletado para evitar problemas de saúde que ele possa propiciar.  

 

Coletar o lixo significa recolher o lixo acondicionado por quem o produz para 

encaminhá-lo, mediante transporte adequado, a uma possível estação de 

transferência, a um eventual tratamento e à disposição final. Coleta-se o lixo para 

evitar problemas de saúde que ele possa propiciar. (MONTEIRO, 2001. Pág.72) 

 

Segundo MONTEIRO (2001), a implantação da coleta seletiva é um processo 

contínuo que é ampliado gradativamente. Inicialmente cabe a realização de campanhas 

conscientização e sensibilização junto à comunidade, salientando a importância da reciclagem 

e orientando a separação do lixo em recipientes para cada tipo de material. A seguir, para a 

efetivação da coleta seletiva, é necessária a elaboração de um plano, definindo equipamentos, 

veículos, áreas e a periodicidade de coleta dos resíduos. Finalmente, é necessária a instalação 

de unidades de triagem para limpeza e separação dos resíduos e acondicionamento para a 

venda do material a ser reciclado (MONTEIRO, 2010). 

Em termos ambientais, a coleta seletiva por um lado poupa matéria prima retirada do 

meio ambiente, onde o produto reciclado entrará novamente no processo produtivo e, por 

outro lado, contribui para a prática da educação ambiental, através de ações de 

conscientização. 

 

 Transferência 

 

A transferência é o recolhimento do resíduo sólido acondicionado por quem o produz 

para encaminhá-lo, mediante transporte adequado, a uma possível estação de tratamento ou à 

disposição final. O lixo de grandes geradores deve ser recolhido por empresas particulares 

especializadas, registradas e autorizadas pelos respectivos governos municipais. Os 

elementos-chave na transferência dos resíduos sólidos são: regularidade de recolhimento; 

frequência de horários e definição de rotas de recolhimento. 

 

As estações de transferência são unidades instaladas próximas ao centro de massa de 

geração de resíduos para que os caminhões de coleta, depois de cheios, façam a 

descarga e retornem rapidamente para complementar o roteiro de coleta. 

(MONTEIRO, 2001. Pág. 85) 
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O aumento na distância entre o ponto de coleta dos resíduos e o aterro sanitário 

causa os seguintes problemas: 

• atraso nos roteiros de coleta, alongando a exposição do lixo nas ruas; 

• aumento do tempo improdutivo da guarnição de trabalhadores parados à espera do 

retorno do veículo que foi vazar sua carga no aterro; 

• aumento do custo de transporte; 

• redução da produtividade dos caminhões de coleta, que são veículos especiais e 

caros. 

Para solução desses problemas, algumas municipalidades vêm optando pela 

implantação de estações de transferência ou de transbordo. (MONTEIRO, 200. 

Pág.85) 

 

As cidades de médio e grande porte, que sofrem com expansão urbana, acabam por 

aumentar também as exigências ambientais. É comum a resistência da população em aceitar a 

implantação próximo às suas residências de qualquer empreendimento ligado à disposição 

final de resíduos sólidos. Além disso, terrenos urbanos são caros para localização de aterro, já 

que demanda áreas de grandes extensões. Assim, os aterros sanitários estão sendo 

implantados cada vez mais distantes dos centros da massa de geração de resíduos. 

Merece destacar que por circunstâncias climáticas, em regiões tropicais, o tempo entre 

a produção e o destino final não deve exceder uma semana80 para evitar proliferação da fauna 

sinantrópica nociva. E agregando a este fato há que se considerar a capacidade de 

armazenamento dos resíduos, quando o limite da capacidade dos recipientes de 

armazenamentos se torna larga e longamente excedido.  

A quantidade de lixo gerado a ser recolhido varia conforma com a sazonalidade, seja 

por razões turísticas, de hábitos, feriados nacionais dentre outras. Esta variação, devida à 

sazonalidade, pode interferir no dimensionamento da frota, cujos procedimentos devem ser 

adotados em com o objetivo de manter a qualidade de recolhimento do lixo. Basicamente as 

medidas básicas a serem adotadas são: efetuar a recolha em horas extras, aumentar o número 

de turnos de recolhimento, aumentar a frota de veículos de reserva em operação, e contratar 

veículos extras, se necessário.  

Convém explanar que a redução da frequência de recolhimento, ainda que seja uma 

medida econômica, jamais deve ser considerada, pois, quanto maior o tempo entre 

recolhimentos sucessivas, maior a probabilidade de se criar pontos ou focos de deposição 

inadequados de lixo nas ruas. O que torna prejudicial o aspecto sanitário e ambiental da 

cidade. 

                                                 

80
 LIMA, Aparecida Donizete de; HORACIO, Sheila. A Questão do Lixo em Barretos. Revista Eletrônica de 

Ciências - N 28, 2004. 
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Conforme já mencionado anteriormente, o aumento na distância entre o ponto de 

coleta e o aterro sanitário causa determinados transtornos. O atraso nas rotas de coleta, 

alongando a exposição do lixo nas vias públicas; o aumento do custo de transporte; a redução 

da produtividade dos veículos de coleta, que são veículos especiais e caros são apenas 

algumas problemáticas enfrentadas nesta etapa. 

O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o 

transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo. O material, durante o 

transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como deve estar devidamente 

acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea
81

. Os resíduos não 

podem ser transportados misturados com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao 

uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins. 

O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica, nas esferas 

federais, estaduais ou municipais, quando existente. Ainda deve ser acompanhado de 

documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo de 

acondicionamento. A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de 

responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local e sistema previamente autorizados 

pelo órgão de controle ambiental competente. 

 

 Tratamento 

 

A quinta etapa abordada é o tratamento, entendida como processo destinado a redução 

de quantidade ou o potencial poluidor do lixo. Neste caso, visa evitar o descarte ou 

transformar o resíduo inerte ou biologicamente estável. Existem muitos procedimentos para o 

tratamento de resíduos, como o tratamento para pilhas e baterias descartadas, resíduos de 

construção civil, resíduos radioativos, resíduos de serviços de saúde, dentre outros. Contudo 

                                                 

81
 ―4 Requisitos 4.1 Gerais 4.1.1 O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às 

regulamentações pertinentes. 4.1.2 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, 

durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo. 4.1.3 O resíduo, durante o transporte, 

deve estar protegido de intempéries, assim como deve estar devidamente 

acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea. 4.1.4 Os resíduos não podem ser 

transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou 

animal, ou com embalagens destinados a estes fins. 4.1.5 O transporte de resíduos deve atender à legislação 

ambiental específica (federal, estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de 

documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo de 

acondicionamento, conforme o anexo A. Caso seja usado o código E08-Outras Formas, deve ser especificada a 

forma utilizada de acondicionamento. As embalagens de resíduos devem atender ao disposto na NBR 7500. 4.1.6 

A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de responsabilidade do gerador e deve ser realizada 

em local(is) e sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental competente.‖ NBR / 

ABNT13221: Transporte terrestre de resíduos 
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este estudo destaca os considerados principais como: incineração, reciclagem e compostagem. 

Novamente vale destacar a definição de tratamento de resíduos sólidos trazida por José 

Henrique Penido Monteiro:  

 

Define-se tratamento como uma série de procedimentos destinados a reduzir a 

quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo descarte de 

lixo em ambiente ou local inadequado, seja transformando-o em material inerte ou 

biologicamente estável. (MONTEIRO, 2001. Pág.119) 

 

A incineração em poucas palavras é a queima do lixo. A redução do volume de 

resíduos no ambiente é o principal objetivo e argumentação para o emprego deste 

procedimento. O principal prejuízo ambiental desse processo, quando não executado 

apropriadamente, é a poluição do ar proveniente dos gases liberados durante a combustão. Por 

isso é considerado um processo de elevado custo e requer rigoroso controle da emissão de 

gases poluentes gerados pela combustão82. Outro inconveniente se refere aos resíduos que não 

são corretamente segregados e assim não são capturados, possibilitando a incineração destes 

materiais recicláveis nesta miscelânea. 

Contudo, necessário frisar que a incineração não é a solução absoluta, pois gera mais 

resíduos tóxicos, ameaçando a salubridade e o ambiente. As emissões tóxicas, oriundas do 

processo de queima, emitidas pelos incineradores são compostas por três tipos de poluentes 

altamente perigosos: os metais pesados, os produtos de combustão incompleta e as 

substâncias químicas novas, formadas durante o processo de incineração. Ainda que sejam 

utilizados incineradores mais modernos, nenhum processo de incineração opera com a total 

eficácia. Este tratamento de resíduo não resolve a problemática dos materiais tóxicos presente 

no resíduo, mas transforma esses materiais em outras formas, algumas das quais podem ser 

mais tóxicas que os materiais originais. 

A reciclagem é largamente difundida na sociedade e traz inúmeros benefícios de 

ordem social, de ordem ambiental e até de ordem econômica. A economia de energia com a 

produção de novas matérias, a preservação dos recursos naturais, a diminuição dos impactos 

ambientais, o aumento de vida útil dos aterros, a geração de empregos diretos e indiretos, a 

                                                 

82
 A incineração do lixo é também um tratamento eficaz para reduzir o seu volume, tornando o resíduo 

absolutamente inerte em pouco tempo, se realizada de forma adequada. Mas sua instalação e funcionamento são 

geralmente dispendiosos, principalmente em razão da necessidade de filtros e implementos tecnológicos 

sofisticados para diminuir ou eliminar a poluição do ar provocada por gases produzidos durante a queima do 

lixo. (MONTEIRO, 2001, p. 119) 

http://www.infoescola.com/ecologia/poluicao-atmosferica/
http://www.infoescola.com/reacoes-quimicas/combustao/
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redução dos custos de custos de matérias primas industriais, são apenas alguns dos benefícios 

da reciclagem83. A legislação brasileira, através da PNRS assim definiu a reciclagem: 

 

Art. 3 XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 

vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS 

e do Suasa;  

 

Por sua vez, sabiamente Monteiro definiu reciclagem destacando o retorno do material 

ao processo industrial:  

 

Denomina-se reciclagem a separação de materiais do lixo [...], tais como papéis, 

plásticos, vidros e metais, com a finalidade de trazê-los de volta à indústria para 

serem beneficiados. Esses materiais são novamente transformados em produtos 

comercializáveis no mercado de consumo. (MONTEIRO, 2001. Pág. 120)   

 

A compostagem é um processo biológico no qual microrganismos decompõem o 

resíduo orgânico em material semelhante ao solo ou ―composto‖. Esta substância é rica em 

nutrientes e pode ser utilizada como adubo na agricultura. Cabe novamente apresentar a 

definição de José Henrique Penido Monteiro sobre compostagem e que com precisão difere os 

dois tipos existentes, no caso, aeróbica e anaeróbica:  

 

Define-se compostagem como o processo natural de decomposição biológica de 

materiais orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem 

animal e vegetal, pela ação de micoorganismos. Para que ele ocorra não é necessário 

a adição de qualquer componente físico ou químico à massa do lixo. 

A compostagem pode ser aeróbia ou anaeróbia, em função da presença ou não de 

oxigênio no processo. 

Na compostagem anaeróbia a decomposição é realizada por micoorganismos que 

podem viver em ambientes sem a presença de oxigênio; ocorre em baixa 

temperatura, com exalação de fortes odores, e leva mais tempo até que a matéria 

orgânica se estabilize. 

Na compostagem aeróbia, processo mais adequado ao tratamento do lixo 

domiciliar, a decomposição é realizada por micoorganismos que só vivem na 

presença de oxigênio. A temperatura pode chegar a até 70ºC, os odores emanados 

não são agressivos e a decomposição é mais veloz. 

(MONTEIRO, 2001. Pág. 124) (grifos nossos) 

 

Cabe ressaltar que nem todo lixo é adequado para a compostagem, apenas os 

orgânicos, como folhas, papel, grãos inutilizados, restos de alimentos, dentre outros. Esse 

                                                 

83
 A reciclagem propicia as seguintes vantagens: preservação de recursos naturais; economia de energia; 

economia de transporte (pela redução de material que demanda o aterro); geração de emprego e renda; 

conscientização da população para as questões ambientais. (MONTEIRO, 2001 p. 120) 
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processo permite a redução de volume dos resíduos orgânicos e a transformação destes em 

composto a ser utilizado na agricultura84, como recondicionante do solo.  

A demanda crescente pela produção de bens de consumo pela sociedade mundial, 

integrada à escassez de recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente, vêm 

despertando maiores reflexões sobre a reciclagem e reutilização de produtos, antes 

considerados inservíveis. Esses processos são considerados importantes alternativas para a 

redução de quantidade de resíduos sólidos, fomentando a economizar matéria-prima e energia.  

Em países desenvolvidos, como o Japão e Alemanha, a reciclagem e reutilização já 

realizadas em larga escala há vários anos, com resultados positivos. Setores brasileiros estão 

atentos a questão e buscam alternativas para implementais tais técnicas. Indústrias nacionais e 

subsidiárias estrangeiras já iniciaram programas de substituição de embalagens descartáveis, 

por exemplo dando lugar e materiais recicláveis.  

 

 Disposição Final 

 

A disposição final é a última etapa a ser percorrida pelo resíduo sólido, no caso, o 

termo mais adequado seria rejeito, previamente já definido. Esse material já passou pelas 

etapas supracitadas e então serão dispostos no solo. No caso, o destino ambientalmente 

correto é o despejo em aterros sanitários, o qual existe controle sobre a geração de lixiviados e 

gases oriundos dos resíduos sólidos.  

 

Diante desse quadro, a única forma de se dar destino final adequado aos resíduos 

sólidos é através de aterros, sejam eles sanitários, controlados, com lixo triturado ou 

com lixo compactado. Todos os demais processos ditos como de destinação final 

(usinas de reciclagem, de compostagem e de 

incineração) são, na realidade, processos de tratamento ou beneficiamento do lixo, e 

não prescindem de um aterro para a disposição de seus rejeitos. (MONTEIRO, 2001. 

Pág. 149/150) 

 

Além do aterro sanitário, a reciclagem energética, através da incineração ou queima de 

resíduos perigosos, com reaproveitamento e transformação da energia gerada; a reciclagem 

orgânica, através da compostagem da matéria orgânica; a reciclagem industrial, advinda do 

reaproveitamento e transformação dos materiais recicláveis; e a esterilização a vapor e 

                                                 

84 O processo de compostagem aeróbio de resíduos orgânicos tem como produto final o composto orgânico, um 

material rico em húmus e nutrientes minerais que pode ser utilizado na agriculturacomo recondicionador de 

solos, com algum potencial fertilizante. (MONTEIRO, 2001, p. 124) 



79 

 

desinfecção por microondas, como forma de tratamento dos resíduos patogênicos, sépticos, 

hospitalares, são outras formas de disposição final. 

Merece retomar a diferença operacional, com reflexos ambientais imediatos85, entre 

lixão, aterro controlado e aterro sanitário. O lixão86 é o mais primitivo e menos aceitável em 

termos de disposição final de resíduos. O resíduo coletado é transportado para um local 

afastado e descarregado diretamente sem tratamento algum em algum terreno. Infelizmente, 

ainda é a maneira que a maioria dos municípios ainda deposita os resíduos sólidos.  

O aterro sanitário87 é o local adequado para recebimento deste material, já que recebeu 

tratamento baseado em técnicas sanitárias, como a impermeabilização do solo, compactação e 

cobertura de camadas de lixo, coleta e tratamento de gases como o gás metano, e coleta e 

tratamento do chorume. Impedindo assim os fatores negativos da deposição final do lixo 

despreparada como a proliferação de animais, exalação de odores, lançamento de gases, 

contaminação dos lençóis freáticos, foco originário de enfermidades, transtorno do visual, 

alem de outros.  

Por sua vez, o aterro controlado88 é o intermediário entre o lixão e o aterro sanitário já 

que é o tratamento, ainda que por incompleto, para a minimização dos impactos no local no 

qual o lixão está instalado.  O Ministério do Meio Ambiente, na versão preliminar para 

consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece que este local é a forma 

inadequada de disposição final: 

 

Aterro controlado: Forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, no 

qual o único cuidado realizado é o recobrimento da massa de resíduos e rejeitos 

com terra. (MINISTERIO DE MEIO AMBIENTE, 2001. Pág. 14) (grifos nossos)

  

 

                                                 

85
 ―A situação do manejo de resíduos sólidos no país é preocupante, principalmente no que diz respeito à questão 

da disposição final, uma vez que 63,6% dos municípios brasileiros utilizam lixões como forma de disposição dos 

resíduos sólidos urbanos, 18,4% utiliza aterros controlados e 13,8% dispõem os resíduos em aterros 

sanitários1. 1 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/IBGE), de 2000.‖ (MESQUITA, 2007, p.11) 

(grifos nossos) 
86

 ―O aterro sanitário é um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sobre terreno natural, 

através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas 

operacionais específicas, de modo a evitar danos ao meio ambiente, em particular à saúde e à segurança pública. 

(MONTEIRO, 2001, p. 150) 
87

 Os lixões, além dos problemas sanitários com a proliferação de vetores de doenças, também se constituem em 

sério problema social, porque acabam atraindo os "catadores", indivíduos que fazem da catação do lixo um meio 

de sobrevivência, muitas vezes permanecendo na área do aterro, em abrigos e casebres, criando famílias e até 

mesmo formando comunidades.‖ (MONTEIRO, 2001, p. 150) 
88

 O aterro controlado também é uma forma de se confinar tecnicamente o lixo coletado sem poluir o ambiente 

externo, porém, sem promover a coleta e o tratamento do chorume e a coleta e a queima do biogás. 

(MONTEIRO, 2001, p. 150) 
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A destinação dos resíduos sólidos atualmente representa um problema que afeta os 

municípios brasileiros. Os últimos dados, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 

revelaram que no ano de 2008 existiam 2.906 lixões em funcionamento em 2.810 municípios 

do país. A grande maioria, 98%, estava localizada em cidades de menor porte: 57% no 

Nordeste. O Estado da Bahia era o liderava a pesquisa com o maior número de lixões, com 

360; seguida por Piauí, com 218, Minas Gerais, com 217 e Maranhão, com 207. Este quadro 

se explica, em grande parte, pelas dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais 

responsáveis por retirar e dar um destino final ambientalmente e sanitariamente adequado aos 

resíduos.  

Infelizmente, a disposição de resíduos sólidos nos lixões foi por muito tempo a formas 

mais difundidas pela maior parte dos municípios brasileiros, pois representava menor custo 

financeiro em relação aos outros processos além de exigir poucos equipamentos e mão de 

obra não especializada. Não obstante, atualmente já é conhecido que o lixão por outro lado 

também representa maior custo ambiental, social além de causar diversos impactos negativos. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÕES E DIVERGÊNCIAS  

 

O objetivo do presente ponto é apresentar e analisar os principais instrumentos legais e 

normativos que tratam das classificações dos resíduos no Brasil. A categorização do resíduo 

oriundo da embarcação, ora objeto do estudo, será abordado em sua totalidade na sequência. 

A classificação dos resíduos sólidos representa etapa de extrema valia no 

gerenciamento, já que é a partir dessa que será determinado o regramento das demais etapas 

do processo (acondicionamento, transporte, coleta e destinação final). Neste sentido, cabe 

corroborar as palavras objetivas da autora Wanda Maria Risso Günther: 

 

Assim, para se trabalhar com a questão dos resíduos sólidos, primeiramente deve-

se atentar para sua caracterização e classificação, que é a chave para todo o 

processo que se desencadeará desse ponto e que será definido a partir do mesmo. 

(GÜNTHER, 2008. Pág. 8) (grifos nossos) 

 

No caso todas as etapas a percorridas pelo material, no caso resíduo ou rejeito, tem 

como embasamento a caracterização dos resíduos gerados, essencial para determinação do seu 

destino final adequado. Sobretudo para evitar a disposição de lixo em locais impróprios que 

possam causar contaminação do meio ambiente.  
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Contudo, a principal dificuldade constatada na análise das normativas que tratam sobre 

gestão de resíduos portuários se refere à classificação, pois distintas normas abordam a 

categorização de maneira específica.    

A abundância de normas que versam sobre a classificação de um mesmo material é 

prejudicial na dinâmica do manejo do resíduo. O único resíduo ora é classificado segundo 

uma norma internacional, no caso MAROL, após instantes por outra norma administrativa, 

segundo regras da ANVISA e assim por diante. A pesquisadora Fátima Leone Martins é 

acertada e cabe para ilustrar esta problemática:  

 

Uma grande diferença entre o posicionamento do Brasil em relação aos outros 

países, no que atine a normatização conferida ao tratamento dos Resíduos 

Sólidos [...], é sem dúvida, a existência de uma multiplicidade de normas em vigor 

no nosso ordenamento interno, enquanto que nos outros países existe ao contrário 

uma normatização singular, de forma a não permitir confusões. 

O que ocorre no Brasil se deve ao fato da enorme descentralização existente, que 

acaba por conferir competência a diversas instituições públicas que, por sua vez, 

contam com alguns encargos em comum. (MARTINS, 2004.Pág. 41) (grifos nossos) 

 

O enquadramento dos resíduos nas normas aparentemente pode ser similar, contudo a 

denominação e a categorização são díspares. O que acaba implicando em eventuais 

dificuldades na identificação dos resíduos e das demais etapas de gerenciamento.  

Existem normas gerais que tratam da classificação de resíduos sólidos (Lei nº 

12.305/2012 - PNRS, ABNT NBR nº 10004/2004 e Resolução CONAMA nº 452/2012), 

normas específicas para classificação de resíduos de portos (Resolução CONAMA nº 05/1993 

e a Resolução RDC ANVISA nº 56/2008) e de embarcações (Convenção MARPOL nº 73/79, 

e Resolução ANTAQ nº 2.190/11). O Quadro 1 explana as normas a serem abordadas: 

 

Quadro 1 - Normas que tratam da Classificação de Resíduos Sólidos 

Classificação Geral 
Classificação Resíduos 

Portuários 
Classificação Resíduos de Bordo 

Lei nº 12.305/2012 Res. CONAMA nº 05/1993 MARPOL nº 73/79 

ABNT NBR nº  

10004/2004 

Res. RDC ANVISA nº 56/2008 Res. ANTAQ nº 2.190/11 

Res. CONAMA nº  

452/2012 

- - 

Fonte: elaboração própria 

 

As supracitadas normas serão apresentadas conforme as classificações que fixam bem 

como os detalhamentos sobre as características de cada enquadramento.  
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 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional Resíduos Sólidos 

 

A realidade nacional sobre a gestão de resíduos sólidos era grave tanto na geração 

quanto da destinação de resíduos urbanos
89

, e neste cenário foi de vital importância a 

instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos
90

 (PNRS), através da Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010. Esta lei estabeleceu instrumentos e mecanismos para frear a 

irresponsabilidade de gestores públicos municipais e ao mesmo tempo responsabilizar 

fabricantes, importadores, revendedores, comerciantes e distribuidores, envolvendo assim os 

entes federativos, o setor produtivo e a sociedade civil.  

A PNRS pode ser considerada atual e contém instrumentos essenciais capazes de 

possibilitar o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.  

Neste sentido, os avanços trazidos pela lei preconizam sobre a prevenção e a redução 

na geração de resíduos, recomendando os costumes de consumo sustentável e prevendo 

conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos 

resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Ou seja, estes últimos 

materiais que não podem ser reciclados ou reutilizados. 

A inovação, em nível federal, veio com a instituição da responsabilidade
91

 

compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na 

Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo.  A norma ainda fixou metas 

importantes que vêm contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de 

planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e 

                                                 

89 ―Considerada um dos setores do saneamento básico, a gestão dos resíduos sólidos não tem merecido a atenção 

necessária por parte do poder público. Com isso, compromete-se cada vez mais a já combalida saúde da população, bem 

como degradam-se os recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. A interdependência dos conceitos de 

meio ambiente, saúde e saneamento é hoje bastante evidente, o que reforça a necessidade de integração das ações desses 

setores em prol da melhoria da qualidade de vida da população brasileira.‖ (MONTEIRO, 2001, p.1) (grifos nossos) 
90 ―A aprovação da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após longos vinte e um 

anos de discussões no Congresso Nacional marcou o início de uma forte articulação institucional envolvendo os três entes 

federados – União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os graves 

problemas causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos brasileiros. A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações, e importantes instrumentos, tais como este Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, que está em processo de construção e contemplará os diversos tipos de resíduos gerados, 

alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, bem como metas para diferentes cenários, programas, 

projetos e ações correspondentes.‖ (MMA, 2011, p. 1) (grifos nosso) 
91 ―Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder 

público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto;‖ 

 



83 

 

municipal, além de atribuir aos particulares a elaboração de Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos.  

A Lei Federal que institui a PNRS,regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010 foi estruturada de acordo com as seguintes temáticas: disposições gerais 

(titulo I), que estabelecem objeto, campo de aplicação e definições (capítulos I e II); aspectos 

gerais da política nacional de resíduos sólidos (titulo II), que estabelecem princípios e 

objetivos (capitulo II) e instrumentos de gestão (capitulo III); diretrizes aplicáveis aos 

resíduos sólidos (titulo III) que estabelecem regramentos relacionados aos planos de resíduos 

sólidos (capitulo II), responsabilidades dos geradores e do poder publico (capitulo III), 

resíduos perigosos (capitulo IV), instrumentos econômicos (capitulo V), proibições (capitulo 

VI), disposições transitórias e finais (titulo IV). 

A citada PNRS estabelece classificação dos resíduos sólidos, nos incisos I e II do 

artigo 13, de forma geral, sob dois aspectos: quanto à origem, inciso I, e quanto à 

periculosidade, inciso II. Os Quadro 2 e  

Quadro 3 vêm apresentar de forma didática esta categorização estipulada: 

 

Quadro 2 - Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem – Lei nº 12.305/2010, art. 13, inciso I 

Classificação Característica 

Resíduos domiciliares Atividades domésticas em residências urbanas 

Resíduos de limpeza urbana 
Varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços 

de limpeza urbana 

Resíduos sólidos urbanos Resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana 

Resíduos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de 

serviços 

Gerados nessas atividades, à exceção de resíduos domiciliares, 

resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos de 

serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos de 

serviços de transportes 

Resíduos dos serviços 

públicos de saneamento 

básico 

Gerados nas atividades dos serviços públicos de saneamento 

básico, à exceção dos resíduos sólidos urbanos (resíduos 

domiciliares e resíduos de limpeza urbana) 

Resíduos industriais Gerados nos processos produtivos e instalações industriais 

Resíduos de serviços de 

saúde 

Gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento 

ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS 

Resíduos da construção civil 

Gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras 

de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis 
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Classificação Característica 

Resíduos agrossilvopastoris 
Gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades 

Resíduos de serviços de 

transportes 

Originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

Resíduos de mineração 
Gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios. 

 

Quadro 3 - Classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade – Lei nº 12.305/2010, art. 13, inciso II 

Classificação Características 

Resíduos 

perigosos 

Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 

ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica 

Resíduos não 

perigosos 
Aqueles não enquadrados como “resíduos perigosos” 

 

Cabe recordar que esta classificação de resíduos sólidos fixada pela Lei é genérica, de 

tal modo que igualmente se aplica aos resíduos sólidos portuários92.   

 

 ABNT NBR 10004:2004 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é o Fórum Nacional de 

Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês 

Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das 

Comissões de Estudos Especiais Temporários (ABNT/CEET), são elaboradas por Comissões 

de Estudo, formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: 

produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).  

A ABNT NBR nº 10004:2004 foi compilada pela Comissão de Estudo Especial 

Temporário para Resíduos Sólidos (ABNT/CEET-00:001-34). Essa Norma é baseada no CFR 

– Title 40 – Protection of environmental – Part 260-265 – Harzardous waste management. 

Cabe acrescentar que a versão anterior era a ABNT NBR nº 1004:1987.  

A norma trata da classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública, mirando no fornecimento de subsídios para sua gestão, 

                                                 

92 Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: I - quanto à origem: j) resíduos de 

serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens 

de fronteira;  
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para que possam ser gerenciados adequadamente. Essa classificação envolve a identificação 

do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características e a 

condição destes constituintes com listagem de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e 

ao meio ambiente é conhecido.  

Segundo a ABNT NBR nº 10004:2004, os resíduos sólidos são classificados em dois 

grupos: perigosos e não perigosos, sendo este último grupo subdividido em inerte e não inerte.  

Vale retomar que a classificação adotada guarda semelhança com a classificação 

estipulada pela Resolução CONAMA nº 23/98, a ser debatido, conforme as normas adotadas 

na Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimento Transfronteiriço de resíduos 

Perigosos e Seu Depósito.  

A classificação mencionada, segundo a norma, é da seguinte forma: resíduos classe I – 

Perigosos; resíduos classe II – Não perigosos; resíduos classe II A – Não inertes; e resíduos 

classe II B – Inertes. O Quadro 4 a seguir resume esta categorização:  

 

Quadro 4: Classificação dos resíduos- ABNT NBR nº 10004:2004 

Classe Subdivisão Características 

Classe I – 

Perigoso 
- 

Apresentam periculosidade (constem nos anexos A ou B) ou uma das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxidade ou patogenicidade 

Classe II - 

Não Perigoso 

II A - Não 

inertes 

Não se enquadram como resíduos Classe I ou Classe IIB e podem ter 

as seguintes propriedades: combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade em água 

II B – Inertes 
Não têm constituinte algum solubilizado em concentração superior ao 

padrão de potabilidade das águas 

 

Os resíduos radioativos não são objeto da ABNT NBR nº 1004:2004, pois são de 

competência exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear93.  

A norma abordada apresenta oito anexos (A, B, C, D, E, F, G e H) que exibem os 

critérios para enquadramento em uma das classes e/ou subdivisões apresentadas. A 

identificação dos constituintes a serem avaliados para caracterização e consequente 

classificação dos resíduos é estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o 

processo que deu origem ao resíduo e segregação dos resíduos deve ocorrer na fonte geradora. 

O Quadro 5 a seguir procura sintetizar os aspectos tratados pelos Anexos A, B, C, D, 

E, F e G: 

 

                                                 

93― Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;‖ Constituição 

da República Federativa do Brasil. 



86 

 

Quadro 5: Critérios para classificação e enquadramento dos resíduos segundo Anexos A, B, C, D E, F, G e H da ABNT NBR 

nº 10004/2004. 

Anexo Conteúdo Observações 

Anexo 

A 

Resíduos perigosos de fontes 

não específicas 

Lista diversos resíduos que classifica como perigosos, especifica 

quais são os constituintes que conferem periculosidade e informa 

ainda a característica da periculosidade (toxidade, inflamabilidade, 

reatividade) 

Anexo 

B 

Resíduos perigosos de fontes 

específicas 

Identifica fontes geradoras e lista respectivos resíduos que 

classifica como perigosos, especifica quais são os constituintes que 

conferem periculosidade e informa ainda a característica da 

periculosidade (toxidade, inflamabilidade, reatividade, corrosividade, 

explosividade) 

Anexo 

C 

Substâncias que conferem 

periculosidade aos resíduos 

Parâmetros para análises químicas de identificação para 

classificação dos resíduos. Para as análises químicas deverão ser 

usados métodos UDEPA – SW 846, da última edição, e quando 

disponíveis, os métodos nacionais equivalentes elaborados pela 

ABNT. 

Anexo 

D 

Substâncias agudamente 

tóxicas 

Anexo 

E 
Substâncias tóxicas 

Anexo 

F 

Concentração – limite máximo 

no extrato obtido no ensaio de 

lixiviação obtido no ensaio de 

lixiviação 

Anexo 

G 

Padrões para ensaio de 

solubilização 

Anexo 

H 

 

Codificação de alguns resíduos 

classificados como não 

perigosos 

É meramente informativo, enquanto os demais anexos são todos 

normativos 

 

A Figura 4: Caracterização e classificação dos resíduos pela ABNT NBR nᵒ 

10004:2004 expõe a metodologia utilizada para estabelecer o enquadramento dos resíduos 

sólidos, adotada pela ABNT NBR nº 10004:2004, e ilustrada no anexo do documento: 
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Figura 4: Caracterização e classificação dos resíduos pela ABNT NBR nᵒ 10004:2004 

 

Fonte: NBR 10004:2004 

 

 

A classificação estipulada pela Resolução ABNT NBR 10004:2004 é adotada em 

diversos setores, inclusive nos resíduos oriundos das embarcações em alguns portos94. 

 

 Resolução CONAMA 452/2012 

 

A Resolução CONAMA nº 452/2012 dispõe sobre procedimentos de controle da 

importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o 

                                                 

94 A atual Resolução do Porto de Santos, Resolução DP nº. 13.2014, de 03 de fevereiro DE 2014, por exemplo, assim 

determina: ―17. Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI): documento que aprova o 

encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição 

final, licenciados ou autorizados pela CETESB. Obrigatório para todos os tipos de resíduos de interesse: Classe I (segundo a 

Norma NBR 10.004, da ABNT);‖ 
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Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, adequando 

as disposições sobre a movimentação desse tipo de resíduos aos pareceres da PNRS e da 

ABNT NBR nº 10004:2004.  

A Convenção, concluída em Basiléia, em 22 de março de 1989, foi promulgada pelo 

Brasil pelo Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993. O principal desígnio da Convenção é 

estabelecer mecanismos internacionais de controle de movimentos transfronteiriços de 

resíduos com periculosidade ambiental, e assim, coibir o tráfico ilícito entre países. Somente 

será possível, com o princípio do consentimento prévio
95

 e explícito para importação e 

trânsito de resíduos perigosos, a movimentação dos resíduos entre os países membros da 

Convenção de Basiléia, sendo vetada para os países não-membros. Assim sendo, Considera-se 

tráfico ilegal os movimentos realizados sem notificação, com ausência de consentimento ou 

consentimento falsificado ou fora de conformidade com a documentação exigida para que seja 

liberado o transporte entre os Estados-parte. As informações de movimentação devem sempre 

ser de conhecimento prévio do Secretariado da Convenção. 

Igualmente como aborda a ABNT NBR nº 10004:2004, debatida em ponto anterior, os 

resíduos sólidos são classificados em dois grupos – perigosos (Classe I) e não perigosos 

(Classe II), sendo ainda este último subdividido em ―não inerte‖ (Classe IIA) e ―inerte‖ 

(Classe IIB). Além destes, há ainda uma categoria denominada ―outros resíduos‖, que 

contempla resíduos coletados de residências e resíduos oriundos de sua incineração, e a 

categoria ―rejeitos‖, entendidos como os ―resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada‖ 
96

. O Quadro 6 a seguir apresenta uma classificação para os 

resíduos definida pela Resolução CONAMA nº 452/2012, contudo os Anexos I, II, III e IV 

apresentam os critérios para enquadramento em uma das classes e/ou subdivisões 

mencionadas.  

 

Quadro 6: Classificação dos Resíduos e Restrições à importação - Res. CONAMA nº 452/12 

                                                 

95  Art. 1° A Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 

Depósito, concluída em Basiléia, em 22 de março de 1989, apensa por cópia a este decreto, deverá ser cumprida tão 

inteiramente como nela se contém, ressalvada a declaração de reservas apresentada por ocasião do depósito do instrumento 

de adesão junto ao Secretariado-Geral das Nações Unidas e adiante transcrita in verbis: "1. Ao aderir à Convenção de 

Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, o Governo brasileiro se 

associa a instrumento que considera positivo, uma vez que estabelece mecanismos internacionais de controle desses 

movimentos - baseados no princípio do consentimento prévio e explícito para a importação e o trânsito de resíduos perigosos 

-, procura coibir o tráfico ilícito e prevê a intensificação da cooperação internacional para a gestão adequada desses resíduos. 
96 Definição de rejeitos estabelecida pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, Art. 3o , inciso XV.  
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Classe Característica 

Resíduos 

Perigosos - 

Classe I 

São aqueles que se enquadrem em qualquer categoria 

Contida no Anexo I, a menos que não possuam quaisquer das características descritas no 

Anexo III, 

Bem como os resíduos listados nos Anexos II e IV 

Resíduos Não 

Inertes – Classe 

II 

Classe IIA: são aqueles que não se enquadram nas 

Classificações de Resíduos Perigosos - Classe I ou de Resíduos Inertes - Classe IIB; 

Classe IIB: quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

Forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico 

e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 

10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 

conforme Anexo G da ABNT NBR 10.004; 

Outros 

Resíduos 

São os resíduos coletados de residências ou os resíduos oriundos de sua incineração, 

conforme o Anexo II; 

Rejeitos 

Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

Resíduos 

Controlados 

São os resíduos controlados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA e sujeitos à restrição de importação, podendo ser classificados 

em Classe IIA ou Classe IIB; 

  

Cabe salientar que, não obstante a apresentação da classificação de resíduos, o 

principal objetivo da Resolução CONAMA nº 452/2012 é dispor sobre procedimentos de 

controle de importação. Sendo assim, para cada classe de resíduos há restrições específicas, 

quais sejam:  

 

i. “Resíduos Perigosos - Classe I” e “Rejeitos” - proibida a importação em todo o 

território nacional, sob qualquer forma e para qualquer fim; 

ii. “Outros resíduos” – proibida a importação sob qualquer forma e para qualquer fim, a 

exceção dos casos previstos em acordos bilaterais firmados pelo Brasil;  

iii. “Resíduos Perigosos Inertes – Classe II B” – não estão sujeitos à restrição de 

importação, desde que não controlados pelo IBAMA e não combinados com outros 

resíduos e rejeitos, à exceção de pneumáticos usados, cuja importação é proibida. 

Neste caso, somente é admitida e reimportação de pneumáticos de uso aeronáutico 

com vistas à extinção da operação anterior de exportação efetuada sob o regime 

aduaneiro especial de exportação temporária para aproveitamento passivo; 

iv. Caberá ao IBAMA a publicação, por meio de Instrução Normativa, de uma listagem 

dos resíduos cuja importação é proibida ou controlada, com base na nomenclatura 

Comum do MERCOSUL (NCM) baseada no Sistema Harmonizado de Designação e 

Codificação de Mercadorias (SH); 

 

 Resolução CONAMA 05/1993  

 

No tocante às normas específicas sobre os resíduos portuários, a Res. CONAMA nº 

05/1993 expõe classificação de resíduos dividida em quatro grupos. Prevê ser de 
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responsabilidade de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários o gerenciamento 

dos respectivos resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final. Assim sendo, impõe 

que cada estabelecimento tenha um responsável técnico, devidamente registrado em conselho 

profissional, para o correto gerenciamento destes resíduos. 

A norma debatida apresenta classificação própria para os resíduos sólidos e 

orientações quanto à gestão desses resíduos, conforme sua classe. A síntese de tais aspectos 

está apresentada no  Quadro 7 a seguir:  

 

Quadro 7: Classificação dos resíduos sólidos e disposições Res. CONAMA nᵒ 05/93 

Grupo / Classe Descrição / Características Disposições relacionadas à gestão 

Grupo A: resíduos que 

apresentam risco potencial à 

saúde pública e ao meio 

ambiente devido à presença 

de agentes biológicos. 

- Sangue e hemoderivados 

- animais usados em experimentação, bem 

como os materiais que tenham entrado em 

contato com os mesmos 

- excreções, secreções e líquidos orgânicos 

- meios de cultura; 

- tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas 

- filtros de gases aspirados de área 

contaminada 

- resíduos advindos de área de isolamento 

- restos alimentares de unidade de isolamento 

- resíduos de laboratórios de análises clínicas; 

- resíduos de unidades de atendimento 

ambulatorial; 

- resíduos de sanitários de unidade de 

internação e de enfermaria e animais mortos a 

bordo dos meios de transporte 

- objetos perfurantes ou cortantes, capazes de 

causar punctura ou corte, tais como lâminas 

de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros 

quebrados, etc. 

Acondicionamento: 

- devem ser acondicionados em sacos 

plásticos com a simbologia de substância 

infectante 

- havendo outros perfurantes ou cortantes 

estes serão acondicionados previamente 

em recipiente rígido, estanque, vedado e 

identificado pela simbologia de substância 

infectante 

Tratamento sugerido: 

- esterilização a vapor ou a incineração 

- ressalva recomendação de outros 

conforme desenvolvimento tecnológico 

Disposição final 

- após tratamento serão considerados como 

“resíduos comuns” 

- não poderão ser reciclados 

Grupo B: resíduos que 

apresentam risco potencial à 

saúde pública e ao meio 

ambiente devido às suas 

características químicas. 

- Drogas quimioterápicas e produtos por elas 

contaminados; 

- resíduos farmacêuticos (medicamentos 

vencidos, contaminados, interditados ou não-

utilizados); - demais produtos considerados 

perigosos, conforme classificação da NBR 

10004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis e reativos). 

- outros (não especificados) 

Submetidos a tratamento e disposição final 

específicos, de acordo com as 

características de toxicidade, 

inflamabilidade, corrosividade e reatividade, 

segundo exigências do órgão ambiental 

competente 

Grupo C: rejeitos radioativos. 

Materiais radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios 

de análises clínicas, serviços de medicina 

nuclear e radioterapia 

Obedecerão às exigências definidas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN. 

Grupo D: 

Resíduos comuns 

Todos os demais que não se enquadram nos 

grupos anteriores 

Coletados pelo órgão municipal de limpeza 

urbana e tratamento e 

Disposição final semelhante aos 

determinados para resíduos 

domiciliares 
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O critério de definição parte do tipo de risco (biológico, químico, radioativo e outros). 

O grupo A contempla resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido a presença de agentes biológicos. O grupo B contempla resíduos que 

apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características 

químicas. O grupo C contempla resíduos radioativos e o grupo D contempla todos os resíduos 

que não são enquadrados nos grupos anteriores. 

 

 Resolução - RDC ANVISA 56/2008 

 

A Resolução RDC ANVISA nº 56/2008 dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, 

Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. E apresenta uma classificação específica, 

que está discriminada no Quadro 8 a seguir: 

 

Quadro 8: Classificação dos resíduos – RDC ANVISA nº 56/2008 

Grupo / Descrição Enquadramento 

Grupo A: 

Resíduos que apresentem risco potencial 

ou efetivo à saúde pública e ao meio 

ambiente devido à presença de agentes 

biológicos, consideradas suas 

características de virulência, 

patogenicidade ou concentração 

- Por viajantes ou animais a bordo de meios de transporte que 

apresentem anormalidades clínicas, com sinais e sintomas 

compatíveis com doenças transmissíveis; 

- Por óbito de pessoas ou animais ocorridos a bordo de meios de 

transporte, quando provocados por doença transmissível suspeita 

ou confirmada; 

- Por serviços de atendimento médico humano e animal a bordo de 

meios de transporte ou de enfermaria de bordo; 

- Por procedimentos de limpeza e desinfecção de sanitários de 

bordo, incluindo os resíduos coletados durante estes procedimentos 

(fralda, papel higiênico, absorvente e outros); 

- Por procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies 

expostas a fluidos, secreções e excreções orgânicas humanas e 

animais - incluindo os objetos que tenham entrado em contato com 

os mesmos quando não puderem sofrer processo de desinfecção de 

alto nível; 

- Em meios de transportes procedentes de áreas afetadas por 

doenças transmissíveis ou por outros agravos de interesse da saúde 

pública que possam ser veiculados por resíduos sólidos. 

- Quando descartados, também serão considerados potencialmente 

infectantes: 

- Cargas suspeitas de contaminação por agentes biológicos; 

- Resíduos gerados pelos serviços de atendimento médico e 

odontológico, por barbearias, salas de vacina e estabelecimentos 

afins, que tenham contato com sangue ou secreções; 

- Sangue e hemoderivados; 

- Meios de cultura, tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas; 

- Filtros de gases aspirados de área contaminada; 

- Os resíduos sólidos do grupo D que tenham entrado em contato 

com os resíduos descritos nos itens acima serão classificados como 

do grupo A. 
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Grupo / Descrição Enquadramento 

Grupo B: 

Resíduos contendo substâncias químicas 

que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente. 

- Resíduos provenientes de área de manobras, industriais, 

manutenção, depósitos de combustíveis, áreas de treinamento de 

incêndio; 

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 

antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 

anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, 

farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou 

apreendidos, e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas 

atualizações; 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfetantes, reagentes 

para laboratório; resíduos contendo metais pesados; inclusive os 

recipientes contaminados por estes; 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 

clínicas; 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação 

da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 

reativos); 

- Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados; 

- Resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, 

interditados ou não utilizados). 

Grupo C: 

Radioativos 

- Materiais resultantes de laboratório de pesquisa e ensino na área 

de saúde e de laboratórios de análises clínicas; 

- Aqueles gerados em serviços de medicina nuclear e radioterapia 

que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites 

de eliminação. 

Grupo D: 

Resíduos que não apresentem risco 

biológico, químico ou radiativo à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares 

- Papel de uso sanitário, fralda e absorvente higiênico, não 

classificados como do grupo A; 

- Sobras de alimentos, exceto quando tiver outra previsão pelos 

demais órgãos fiscalizadores; 

- Resíduos provenientes das áreas administrativas; 

- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

- Resíduos de outros grupos após sofrerem tratamento adequado. 

Grupo E: 

Materiais perfurocortantes ou 

escarificantes 

Enquadram-se nesse grupo, materiais como: lâminas de barbear 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; micropipetas; 

lâminas e lamínulas; espátulas; todos os utensílios de vidro 

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 

placas de Petri) e outros similares. 

 

A RDC ANVISA nº 56/2008 é muito semelhante à classificação adotada pela 

Resolução CONAMA nº 05/1993. Esta é acrescida de uma quinta classe, o grupo E, que 

contempla materiais perfurocortantes ou escarificantes, que, na Res. CONAMA estão 

enquadrados no grupo A. Contudo, a descrição do enquadramento, é diferente, pois RDC 

ANVISA nº 56/08 é mais abrangente e detalhada que a Res. CONAMA nº 05/1993, o que 

permite uma melhor identificação para correta classificação dos resíduos. 

Para melhor entendimento, a classificação dos resíduos categorizados pelas 

Resoluçoes CONAMA nº 05/1993 e RDC ANVISA nº 56/2008 está exibida em Quadro, ora 

Anexo A, no qual permite assim a comparação de sua compatibilidade. 
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 Convenção MARPOL 73/79 

 

No tocante especificamente aos resíduos de embarcações, as normativas que tratam da 

classificação são a Convenção MARPOL 73/78 e a Resolução ANTAQ nº 2.190/2011, que 

será abordada em tópico posterior. 

A Convenção MARPOL 73/78 é considerada a mais importante convenção ambiental 

marítima. E tem como objetivo minimizar a poluição dos mares e preservar o ambiente 

marinho pela eliminação completa de poluição por óleo e outras substâncias prejudiciais, bem 

como, minimizar as consequências nefastas de descargas acidentais de tais substâncias.  

A MARPOL foi adotada em 02 de novembro de 1973 no âmbito da Internacional 

Maritime Organization (IMO). Posteriormente, o Protocolo foi amplamente adotado em 1978, 

em resposta a uma série de acidentes com petroleiros no curto período entre 1976 e 1977. Já 

que a Convenção de 1973 ainda não estava em vigência o Protocolo MARPOL 1978 absorveu 

a Convenção-Mãe. A norma internacional possuía os Anexos I, II, III, IV e V que entraram 

em vigor futuramente em 02 de outubro de 1983. Em 1997, houve adição do Anexo VI, que 

começou a viger em 19 de maio de 2005.  

Para um Estado se tornar membro da MARPOL, o mesmo deve aderir 

obrigatoriamente os Anexos I e II enquanto que os Anexos III e VI são anexos voluntários.  O 

Anexo II, por sua vez, trata das substâncias nocivas a granel, apresenta uma categorização 

específica para tais resíduos, cuja síntese é apresentada na Tabela a seguir: 

A MARPOL tem atualmente 168 Estados Membros. O Brasil, como já brevemente 

mencionado, é parte da Convenção e ratificou os Anexos I, II, III, IV e V. Ainda não ratificou 

o Anexo VI. O Quadro 9 abaixo arrola os conteúdos e os Anexos de forma simplificada: 

 

Quadro 9: Anexos da MARPOL nº 73/38 

Anexos da MARPOL 73/38 Conteúdo 

ANEXO I – ÓLEO 

(Entrou em vigor 02 de 

outubro de 1983) 

Obrigatório para todos 

os Estados-parte 

Abrange prevenção da poluição por óleo de medidas operacionais, 

bem como de descargas acidentais; as alterações de 1992 ao anexo I tornou 

obrigatória para navios petroleiros novos, ter casco duplo e trouxe uma 

programação em fase de introdução para os navios petroleiros existentes para 

atender navios de casco duplo, que foi posteriormente revisto em 2001 e 

2003. 

ANEXO II - 

SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS 

NOCIVAS A GRANEL 

(Entrou em vigor em 2 

de Outubro de 1983) 

Obrigatório para todos 

os Estados-parte 

Detalhes dos critérios de descarga e as medidas para o controle da 

poluição por substâncias líquidas nocivas transportadas a granel, cerca de 250 

substâncias foram avaliados e incluídos na lista anexa à Convenção. A 

descarga de seus resíduos é permitida apenas para instalações de recepção 

até determinadas concentrações e condições (que variam de acordo com a 

categoria de substâncias), são respeitadas. 

Em qualquer caso, nenhuma descarga de resíduos contendo 

substâncias nocivas é permitida dentro de 12 milhas da terra mais próxima. 
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Anexos da MARPOL 73/38 Conteúdo 

ANEXO III - 

SUBSTÂNCIAS NOCIVAS 

TRANSPORTADAS POR MAR 

EMEMBALAGENS 

(Entrou em vigor em 1 

de Julho de 1992) 

Voluntário 

Contém os requisitos gerais para a emissão de normas detalhadas 

sobre embalagem, marcação, rotulagem, documentação, estiva, limitações de 

quantidade, exceções e notificações. 

Para efeitos do presente anexo, "substâncias nocivas" são aquelas 

substâncias que são identificadas como poluentes marinhos no Código 

Internacional de Mercadorias Perigosas Marítima (Código IMDG), ou que 

preencham os critérios do Apêndice do Anexo III. 

ANEXO IV -  

ESGOTOS SANITÁRIOS DOS 

NAVIOS 

(Entrou em vigor em 

27 de setembro de 2003) 

Voluntário 

Contém os requisitos para controlar a poluição do mar por esgoto, a 

descarga de esgoto no mar é proibida, exceto quando o navio tem em 

funcionamento uma estação de tratamento de esgoto aprovado ou quando o 

navio estiver descarregando esgoto triturado e desinfetado, utilizando um 

sistema aprovado, a uma distância de mais de três milhas náuticas da terra 

mais próxima; esgoto que não é triturado ou desinfetado tem de ser 

descarregada a uma distância de mais de 12 milhas náuticas da terra mais 

próxima. 

ANEXO V - LIXO POR 

NAVIOS 

(Entrou em vigor em 

31 de Dezembro de 1988) 

Voluntário 

Trata de diferentes tipos de “lixo” e especifica as distâncias da terra e 

da maneira em que eles podem ser eliminados. A característica mais 

importante do anexo é a proibição total imposta ao lançamento ao mar de 

todas as formas de plástico. 

Em julho de 2011, IMO aprovou alterações extensivas ao Anexo V, 

que deverão entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2013. A versão revista do 

anexo V proíbe a descarga de todo o lixo no mar, salvo disposição em 

contrário, sob circunstâncias específicas 

ANEXO VI - 

POLUIÇÃO DO AR POR 

NAVIOS 

(Entrou em vigor em 

19 de Maio, 2005) 

Voluntário 

Estabelece limites para as emissões de óxido de enxofre e óxido de 

nitrogênio a partir de exaustão dos navios e proíbe a emissão deliberada de 

substâncias que destroem o ozônio; áreas de controlo designados de emissão 

estabelecidos padrões mais rigorosos para SOx, NOx e partículas 

 

Cabe finalizar o propósito fidedigno da MARPOL com as palavras trazidas pelo 

―Manual Detalhado de Instalação Portuárias para Recepção de Resíduos‖ elaborado pela 

IMO: 

 

Os dispositivos da MARPOL 73/78 exigem que o governo de cada parte assegure o 

fornecimento de instalações para recepção portuária adequadas, sem causar atrasos 

indevidos. Uma instalação de recepção portuária é qualquer coisa que possa receber 

resíduos de bordo de navios e misturas contendo óleo, líquidos nocivos ou lixo. O 

tipo e o tamanho das instalações depende das necessidades dos navios que visitam 

determinado porto. Enquanto que uma simples lata de lixo e um barril para óleo 

residual podem ser suficientes em um porto pequeno, outro irá necessitar de grandes 

tanques de armazenagem para a recepção de resíduos e misturas contendo óleo ou 

líquidos nocivos. (...) Para as partes da MARPOL 73/78, o fracasso em estabelecer 

instalações adequadas representa uma quebra das obrigações internacionais e irá 

aumentar o risco de descargas ilegais dos navios. Onde for possível, os operadores 

de navios irão preferir portos com bons serviços a um custo razoável. (IMO, 1999. 

Pág. 6 e 7) 
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 Resolução ANTAQ nº 2.190, de 28 de julho de 2011  

 

A Resolução ANTAQ nº 2.190/2011 disciplina especificamente a prestação de 

serviços da retirada de embarcações em áreas sob jurisdição de instalações portuárias 

brasileiras. Ressalta-se de imediato que não se trata de uma lei, visto que não foi oriunda de 

um processo legislativo natural. É aplicada aos serviços prestados em instalações portuárias 

de uso público, em terminais portuários de uso privativo, localizados dentro ou fora dos 

portos organizados e, ainda, no que couber, em estações de transbordo de cargas, instalações 

portuárias públicas de pequeno porte, incluindo as respectivas áreas de fundeio.  

Não obstante a disciplina trazida, cabe ressalvar de que, além do seu conteúdo, deve 

também observar a legislação específica de gestão de resíduos, bem como, aspectos relativos 

à vigilância sanitária, agropecuária e fitossanitária. 

A norma abordada possui 29 artigos, que tratam as seguintes temáticas: disposições 

gerais (capitulo I), disposições preliminares (capítulo II), credenciamento (capítulo III), 

contratação e prestação de serviços (capítulo IV), procedimentos operacionais e de 

emergência (capítulo V), PRFD-GISIS (capitulo VI), obrigações da autoridade controladora 

(capítulo XII), tipificação de penalidades e de infrações (capítulo XIII e IX) e disposições 

finais (capítulo X). E em relação aos anexos da Resolução, o Anexo I traz referencias para o 

cadastramento das empresas coletoras de resíduos. O Anexo II traz um modelo de 

―formulário-modelo‖ de cadastro de prestador de serviço para retirada de resíduos sólidos. Já 

o Anexo III traz um modelo padrão de certificado e líquidos de embarcações.  

A Resolução ainda apresenta importantes conceitos, em especial o de ―autoridade 

controladora‖, definida como a ―responsável perante a ANTAQ pelo controle e fiscalização 

de serviços de coleta de resíduos da embarcação, gestão das informações sobre serviços e 

aplicação da legislação pertinente‖. Nos portos públicos, a autoridade controladora é a 

autoridade portuária. Em terminais portuários de uso privativo (TUP), estações de transbordo 

de cargas (ETC) e instalações portuárias públicas de pequeno porte (IP4), a autoridade 

controladora será a responsável pelas respectivas instalações.  

O artigo 2º, inciso IV da Resolução ANTAQ define ―resíduos de embarcação‖ são 

como ―resíduos sólidos, semissólidos ou pastosos e líquidos gerados durante a operação 

normal da embarcação, tais como: resíduo hospitalar ou de saúde, água de lastro suja, água 

oleosa de porão, mistura oleosa contendo químicos, resíduos oleosos (borra), água com óleo 

resultante de lavagem de tanques, crosta e corra resultantes da raspagem de tanques, 
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substâncias químicas líquidas e nocivas, esgoto e águas servidas, lixo doméstico, resíduos de 

limpeza de sistemas de exaustão de gases e substâncias redutoras da camada de ozônio‖.  

Importante compreender ainda que a norma apresenta ainda o conceito de Global 

Integrated Shipping Information System (GISIS) ou ―Sistema Integrado de Informações sobre 

Marinha Mercante‖ e Port Reception Facility Database (PRFD-GISIS). O GISIS é o ―sistema 

de informação de uso público gratuito, em desenvolvimento pela IMO, que se compõe de 

diversos módulos que tratam de informações de interesse da comunidade marítima e 

portuária
97

‖. Já o PRFD-GISIS é o ―módulo do GISIS referente às instalações portuárias para 

recepção de resíduos das embarcações
98

‖.  

A ANTAQ é a autoridade responsável pela manutenção e a atualização das 

informações no PRFD-GISIS sobre serviços de retirada de resíduos de embarcações, 

disponíveis nas instalações portuárias brasileiras. Cabe às autoridades controladoras manter a 

ANTAQ informada sobre a situação das empresas coletoras credenciadas e pelo fornecimento 

de informações quando da apuração de denúncia à IMO sobre irregularidades na prestação de 

serviços de retirada de resíduos em áreas sob sua jurisdição. E cabe às empresas coletoras 

(prestadores de serviços de retirada das embarcações) por sua vez enviar às autoridades 

controladoras as informações dos respectivos certificados referentes aos formulários do 

sistema PRFD-GISIS.  

Em relação ao credenciamento, destaca-se que as empresas prestadoras de serviços de 

serviços de retirada de resíduos de embarcações em instalações portuárias, devem cadastrar-se 

junto à autoridade controladora. Esse cadastramento inclui todas as etapas do serviço (coleta, 

acondicionamento e segregação de resíduos a bordo da embarcação, transbordo ou remoção 

para terra, armazenagem temporária, quando couber, em área dedicada a essa função, dentro 

ou fora da instalação portuária, transporte em veículo adequado e destinação final em local 

apropriado). Ressalvadas apenas as empresas autorizadas pela ANTAQ a operar na navegação 

de apoio portuário poderão ser credenciadas para os serviços de retirada de resíduos com 

emprego de embarcações, sendo estas devidamente homologadas e inspecionadas pela 

Autoridade Marítima.  

No que tange à prestação de serviços, destaca-se que retirada dos resíduos deve ser 

previamente solicitada à autoridade controladora, por ocasião do encaminhamento da 

                                                 

97 Conceito do art. 2º, inciso VII, Resolução ANTAQ de  nº 2.190, DE 28 DE JULHO DE 2011 
98 Conceito do art. 2º, inciso VIII, Resolução ANTAQ de  nº 2.190, DE 28 DE JULHO DE 2011 
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notificação de chegada da embarcação á instalação portuária. Esta solicitação deve conter a 

especificação dos tipos de resíduos, bem como a previsão de início e o término dos trabalhos.  

A partir da solicitação de retirada dos resíduos de bordo, a autoridade portuária deve 

estabelecer procedimento operacional adequado, considerando condições de maré e 

metereológicas locais, bem como os aspectos de segurança durante a operação, envolvendo 

outras embarcações e a instalação frutaria, conforme prevê o art. 11 da Resolução abordada. 

Os detalhes da operação devem ser enviados previamente aos responsáveis pela embarcação e 

da empresa coletora de resíduos. Os resíduos então somente poderão ser retirados após 

concessão de pela autoridade sanitária e após a liberação da embarcação pelas demais 

autoridades competentes.  

Imediatamente após o término dos serviços, a empresa coletora de resíduos de 

embarcação deve apresentar ao gerador contratante, além de notas fiscais, uma espécie de 

―certificado de retirada de resíduos da embarcação‖. Além de entregar outros documentos 

pertinentes à prestação de serviço de coleta e à autoridade controladora, como cópia do 

―certificado de retirada da embarcação‖ 
99

 e cópia do manifesto de resíduos. A autoridade 

controladora e as empresas devem manter registro das operações de retirada de resíduos 

realizada nos últimos 60 meses, para fins de fiscalização da ANTAQ e demais autoridades.   

Por outro lado, a empresa coletora pode recusar-se a prestar serviço para o qual esteja 

habilitada, desde que tecnicamente justificada, como por exemplo, a falta de segurança 

operacional. Neste caso ou na inviabilidade da retirada de resíduos por falta de empresa 

coletora, a autoridade controladora deve comunicar ao comandante da embarcação ou seu 

agente marítimo
100

 e, quando couber, à empresa contratada para prestar o serviço.  

Já nos caso de portos que não recebem determinado resíduo, o comandante poderá 

optar por retirar os resíduos sólidos em outro que esteja na sua rota de navegação ou contratar 

empresa credenciada em outro porto. Desde que, como regularidade, atenda aos critérios 

estabelecidos no porto de coleta. Apenas haverá retirada dos resíduos por embarcações caso 

seja determinada, identificada e sinalizada área específica para realização do transbordo, 

definida pelos órgãos competentes. 

                                                 

99 ―Art. 2. (...) IX - Certificado de Retirada de Resíduos de embarcação: documento padrão expedido pela empresa coletora 

de resíduos, que deverá conter todas as informações relacionadas com a retirada de resíduos de embarcação, a partir da coleta 

a bordo até a entrega formal dos resíduos para destinação final;‖ 
100

 AGENTE MARÍTIMO: É a pessoa jurídica que responde por todos os atos riginários de um determinado navio. É o 

representante do armador, que é o dono do navio. O agente marítimo assina termos de responsabilidade e providencia os 

registros ecessários antes da embarcação atracar no porto. O agente responde pelas condições do navio, problemas com a 

tripulação, acidentes, embarque e desembarque das cargas e emite à Alfândega todas as informações sobre a embarcação. 

(APPA) 
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 Ademais, os procedimentos de transbordo ou desembarque deverão ser 

acompanhados por equipamentos de contenção de vazamentos, derramamentos e 

precipitações acidentais de resíduos na água, compatível com os resíduos manuseados. Caso 

seja identificada a realização de operações em desacordos com os procedimentos previamente 

aprovados ou se identifique que os resíduos diferem daqueles informados previamente pelo 

gerador, a autoridade controladora poderá paralisar o serviço de retirada de resíduos. Neste 

particular, o gerador dos resíduos, na qualidade de responsável pelas informações prestadas, 

também será responsável por quaisquer danos ou eventuais atrasos no desembarque 

provocado pela interrupção da retirado dos lixos.  

Ainda em relação ás responsabilidades, a Resolução ANTAQ em tela estabelece que o 

responsável pela contratação de empresa coletora de resíduos credenciada é do comandante da 

embarcação, que pode fazer de forma direta ou por meio de seu agente marítimo. Já o 

armador
101

, ou seu preposto, é considerado o responsável perante as autoridades competentes 

pela entrada de qualquer produto estranho ao processo adotado ou saída de resíduo diferente 

daquele discriminado, e cuja coleta tenha sido autorizada. A empresa coletora de resíduos é 

responsável pelo recebimento de resíduo diferente daquele discriminado e cuja coleta tenha 

sido autorizada.  

Em relação aos preços praticados para a prestação de serviços de retirada de resíduos, 

a norma não estipula especificações ou regramentos. Ao contrário, estabelece que serão 

―ditados por relações comerciais entre demandante e prestador do serviço‖. É previsto a 

vedação expressa de cobrança de ―tarifa portuária‖ para prestação de serviço de retirada de 

resíduos, contudo é permitida a cobrança no caso de utilização de áreas portuárias para 

armazenagem temporária.  

Merece destacar que em relação à segregação dos resíduos nas embarcações, a norma 

da ANTAQ, não determina a classificação deve ser adotada para a segregação, no caso NBR, 

CONAMA ou ANVISA. 

Vale retomar que a classificação para resíduos das embarcações da Convenção 

MARPOL 73/78 é apresentado em 06 (seis) anexos, conforme analisado. A Resolução 

ANTAQ nº 2.190/2011 não traz exatamente uma classificação dos resíduos de embarcações, 

apenas os discrimina, quais sejam: resíduos sólidos, semissólidos ou pastosos e líquidos 

gerados durante a operação normal da embarcação, tais como: resíduo hospitalar ou de saúde, 

                                                 

101 ARMADOR: Denomina-se aquele que física ou juridicamente, com recursos próprios, equipa, mantém e explora 

comercialmente as embarcações mercantis. É a empresa proprietária do navio que tem como objetivo transportar 

mercadorias. (APPA, 2001) 
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água de lastro suja, água oleosa de porão, mistura oleosa contendo químicos, resíduos oleosos 

(borra), água com óleo resultante de lavagem de tanques, crosta e borra resultantes da 

raspagem de tanques, substâncias químicas líquidas nocivas, esgoto de águas servidas, lixo 

doméstico operacional, resíduos de limpeza de sistemas de exaustão de gases e substâncias 

redutoras da camada de ozônio (art. 2º, IV). 

Os tipos de resíduos expostos pela Resolução ANTAQ nº 2.190/2011 são 

aproximadamente compatíveis e se enquadram nas categorias descritas pela MARPOL 73/78, 

contudo menos detalhados. Pesquisadores do IVIG/COPPE/UFRJ compatibilizaram este 

material segundo as classificações apresentadas. Deste modo, originou-se Quadro 13, exibido 

no Anexo B, no qual apresenta a descrição dos resíduos, conforme a classificação adotada 

pela MARPOL 73/78, e versa sobre a comparação com a Resolução ANTAQ nº 2.190/2011. 

Deste modo, após a explanação sobre as distintas classificações é de se presumir a 

dificuldade prática na gestão e no gerenciamento destes resíduos oriundos das embarcações. O 

que acaba por afetar todas as etapas de gerenciamento de resíduos e assim cabe concluir com 

as sábias palavras da pesquisadora Fátima Leone Martins: 

 

O problema enfocado [...] consiste na necessidade de se harmonizar as normas sobre 

PGRSS no nosso ordenamento jurídico interno, observando principalmente as 

diretrizes das Resoluções do CONAMA e da ANVISA sobre Resíduos Sólidos 

oriundos de estabelecimentos [...], vez que é necessário adotar procedimentos 

adequados para tratar os resíduos conferindo-lhes destinação satisfatória, almejando 

o desenvolvimento sustentável livre de poluições. Para esse mister, a classificação 

dos RSSS é muito importante, pois é o ponto de partida para a elaboração de 

planos de gerenciamento, e também serve de parâmetro para a segregação dos 

resíduos, ainda na fonte. [...] No Brasil, há classificações que são conflitantes 

entre si, o que acaba por ocasionar uma incerteza operacional no que tange à 

segregação, acondicionamento, identificação, manejo, armazenamento, 

tratamento e disposição final dos resíduos. (MARTINS, 2004. Pág. 104) (grifos 

nossos) 

 

 

3.4 TIPOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO  

 

Inicialmente cabe informar que não há unanimidade entre técnicos e pesquisadores, 

em especial na matéria de resíduos sólidos, no que se refere aos conceitos de gestão e 

gerenciamento. Os termos são utilizados como sinônimos ou como atividades distintas.  

 

Na língua portuguesa há necessidade de se conceituar os termos gerenciamento e 

gestão, pois ambos têm conotação diferente, o que não ocorre na língua inglesa 

quando se utiliza apenas gerenciamento (management). Por gerenciamento de 

resíduos sólidos se entende as etapas operacionais que vão desde a geração até a 
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disposição final, que envolve o fluxo dos resíduos do berço até ao túmulo, como se 

costuma dizer. Após a geração, o resíduo passa pelas etapas de acondicionamento, 

coleta, transporte, transbordo, tratamento (processamento ou transformação) e 

disposição final (colocação no solo), as quais integram o gerenciamento. Por se 

tratar de etapas operacionais, o gerenciamento dos resíduos sólidos sempre esteve 

ligado a questões da engenharia (civil, sanitária e mais recentemente ambiental), 

buscando solucionar o problema do afastamento do lixo produzido no meio urbano, 

mediante uma logística de implantação de sistemas de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final, com o mínimo de impactos ambientais e sanitários e ao mínimo 

custo. (GÜNTHER, 2008. Pág. 10)  

 

A PNRS estabelece normas sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, bem como 

difere de gestão.  A lei define gerenciamento como ―conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei‖ 102. Já a gestão é 

definida como ―gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável.103―.  

Destaca-se inicialmente para melhor concepção as palavras-chaves desta distinção: 

―conjunto de ações exercidas nas etapas‖ ligadas ao gerenciamento, e ―conjunto de ações 

voltadas para soluções‖ vinculadas à gestão. 

Para LIMA (2001) representa a gestão ―[...] abrange atividades referentes à tomada de 

decisões estratégicas [...], já gerenciamento de resíduos sólidos refere-se aos aspectos 

tecnológicos e operacionais da questão‖. 

A diferenciação dos termos gestão e gerenciamento apresentam-se da seguinte forma: 

Gerenciamento é o conjunto de ações técnico-operacionais que visam implementar, orientar, 

coordenar, controlar e fiscalizar os objetivos estabelecidos na gestão. Gestão, por sua vez, 

compreende as etapas de definição de princípios, objetivos, estabelecimento da política, do 

modelo de gestão, dos sistemas de controle operacional de medição e avaliação de 

desempenho e previsão de quais recursos serão necessários. (ARAÚJO, 2012) 

Cabe destacar as palavras de Wanda Gunter sobre gerenciamento, no qual destaca as 

etapas que compreendem: 

 

                                                 

102 Art. 3, inciso X, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
103 Art. 3, inciso XI, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
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O fato de existirem resíduos gerados por uma sociedade e a necessidade de descartá-

los origina uma cadeia de procedimentos, a qual envolve a organização de um 

sistema de gerenciamento desses resíduos. Este sistema contempla um conjunto 

de atividades que compreende as etapas de: acondicionamento, coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e disposição final. (GUNTHER, 2008, p. 8) (grifos nossos) 

 

Já em relação à gestão, a mesma autora sabiamente define e expõe a importância em 

relação aos resíduos: 

 

[...] a gestão dos resíduos sólidos vai além dos aspectos operacionais, envolvendo, 

em uma visão mais abrangente, os demais aspectos relacionados com a questão: 

sociais, econômicos, ambientais e de saúde. No entanto, o termo que atualmente é 

utilizado como novo paradigma da questão dos resíduos sólidos é gestão integrada. 

Entende-se por gestão integrada de resíduos sólidos o conjunto articulado e 

interrelacionado de ações normativas, operativas, financeiras, de planejamento, 

administrativas, sociais, educativas, de monitoramento, supervisão e avaliação 

para o gerenciamento dos resíduos, desde sua geração até sua disposição final, 

com o objetivo de obter benefícios ambientais, otimização econômica e aceitação 

social, respondendo às necessidades e circunstâncias de cada localidade ou região 

(OPAS, 2005). O conceito de gestão integrada de resíduos sólidos considera todo o 

ciclo de produção, consumo, descarte e destino dos resíduos sólidos. (GÜNTHER, 

2008. Pág. 11) (grifos nossos) 

A gestão integrada de resíduos sólidos deve contemplar a sustentabilidade nas 

dimensões social, econômica, ambiental e de saúde, como também a interação entre 

os atores envolvidos: o poder público responsável pelo gerenciamento, representado 

pelo conjunto de órgãos públicos que atuam com interface nos problemas e soluções 

nesta área; o setor privado, executor dos serviços; e a sociedade civil (GÜNTHER, 

2008 apud GÜNTHER e GRIMBERG, 2006. Pág. 12).  

 

 

Assim, cabe frisar que gestão de resíduos esta intimamente ligada à tomada de 

decisões estratégicas. Ademais, o termo compreende desde as instituições e políticas até 

instrumentos e meios para mitigação dos impactos, tanto negativos quanto positivos, 

procriados pela geração de resíduos (LEITE,1997). 

De forma didática, é possível constatar certos diferenciais conceituais entre 

gerenciamento e gestão dos resíduos. O Quadro 10 abaixo vem de forma didática apresentar 

as características de cada conceito. 

 

Quadro 10: Diferenças entre gerenciamento e gestão de resíduos sólidos 

Gestão Gerenciamento 

O que fazer Como fazer 

Visão ampla Implantação desta visão 

Decisões estratégicas Aspectos operacionais 

Planejamento, definição de 

diretrizes e estabelecimento de metas 

Ações que visam implementar e 

operacionalizar as diretrizes estabelecidas pela gestão 
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Conceber, planejar, definir e 

organizar 

Implementar, coordenar, controlar e fiscalizar 

Elaboração própria. Fonte: Massukado, L.M., 2004, p. 42. 

A efetividade do gerenciamento depende tem alguns fatores e dentre estes esta a 

elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos pelos entes federados (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal), bem como elaboração de Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos por particulares. 

Já a gestão, como conjunto de metodologias voltadas para a solução e redução da 

geração de resíduos na origem, é voltada para gerir a produção dos mesmos no sentido de 

atingir um equilíbrio entre a necessidade de produção de resíduos, e o seu impacto ambiental. 

É a gestão no qual participa de todo o processo holisticamente. 

Desta forma, possível concluir que a gestão específica de resíduos sólidos compreende 

as atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e ao aparelhamento do setor que 

compreende instituições, políticas, instrumentos e meios.  

 Enquanto que o gerenciamento de resíduos sólidos se distingue da gestão no tocante 

aos aspectos tecnológicos e operacionais da operação, pois abrange fatores administrativos, 

gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho.  Como exemplo, é possível citar a 

produtividade e qualidade como fatores do gerenciamento, e estão inteiramente ligadas as 

etapas de prevenção, redução, segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento, recuperação de energia e destinação final de resíduos sólidos.104  

A estrutura para um gerenciamento dos resíduos eficiente deve se basear em um 

modelo de gestão estruturado. O Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos deve ser 

compreendido como um "conjunto de referências político-estratégicas, institucionais, legais e 

financeiras capaz de orientar a organização do setor". Assim, são considerados elementos 

indispensáveis na composição de um modelo de gestão (LIMA, 1998): 

 

• Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis 

por eles desempenhados e promovendo a sua articulação;  

• Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a 

implementação das leis;  

• Mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas de gestão 

e do gerenciamento;  

• Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto pelos 

setores produtivos envolvidos, para que haja um controle social;  

                                                 

104
 Modelo de gestão de resíduos sólidos para a ação governamental no Brasil: aspectos institucionais, legais e 

financeiros. Projeto BRA/92/017, 1996. 
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• Sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das políticas 

públicas para o setor.  

 

De acordo com a análise dos elementos supramencionados, é possível notar que a 

formulação de modelos de gestão abrange três aspectos: institucionais, instrumentos legais e 

mecanismos de financiamento.  

O gerenciamento de resíduos sólidos esta associado às ações como controle da 

geração, estocagem, coleta, transferência, transporte, processamento e disposição dos resíduos 

sólidos, de acordo com princípios de saúde pública, econômicos, de engenharia, de 

conservação, estéticos, e de proteção ao meio ambiente, sendo também responsável pelas 

atitudes públicas (TCHOBANOGLOUS, 1993).  

 

No Brasil, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos foi evoluindo, a partir da 

década de 1970, quando se despertou para a questão. Na década de 1980, a 

prioridade era a coleta, o transporte e a disposição no solo, raramente em aterros 

sanitários. Na década seguinte, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos entraram 

em cena. Além da reciclagem informal, que sempre existiu, a implantação de 

Programas Municipais de Coleta Seletiva possibilitou a incorporação de várias 

organizações de catadores em parceria, além de outras iniciativas institucionais, 

principalmente apoiadas por ONGs; surgiram os centros de triagem de resíduos e a 

oferta de recicláveis incentivou o mercado reciclador. No início do século XXI, há 

um esforço para que os resíduos sejam encaminhados para aterros sanitários, 

adequadamente projetados, com licença ambiental, implantados e operados de modo 

responsável. (GÜNTHER, 2008. Pág. 14) 

 

No tocante a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos é sabido que constitui-se em 

um dos fundamentais elementos de proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos 

naturais, ora finitos. Ambos componentes devem estar articulados e integrados, sempre 

empregando as melhores técnicas e tecnologias ajustadas com a realidade local. 

 

3.5 RESÍDUOS ORIUNDOS DE EMBARCAÇÕES  

 

Inicialmente, cabe recordar que a gestão dos resíduos sólidos oriundos dos portos já 

era tema de normativas infralegais anteriores à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 

Resolução CONAMA nº 5/93 já tratava do gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos 

portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; a Resolução CONAMA nº 6/91, 

dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, 

portos e aeroportos; e Resolução ANVISA RDC nº 56/2008, versa sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de 

Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. Estas normativas não 
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são leis propriamente ditas oriundas de processo legislativo, contudo serviram de base para 

regular esta matéria.  

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) publicou em 05 de 

agosto de 2011 a Resolução nº 2.190 no qual aprova a norma para disciplinar a prestação de 

serviços de retirada de resíduos de embarcações. Resumidamente, ela disciplina a prestação 

de serviços de retirada de resíduos de embarcações, a partir do seu acondicionamento a bordo, 

seu transbordo para terra e transporte para destinação em local apropriado.  

De maneira resumida, a Resolução tratada estabelece que a retirada de resíduos das 

embarcações deve ser realizada por empresas privadas cadastradas em cada porto. Ou seja, há 

um ―cadastramento‖ prévio de empresas que operem no porto perante a ―autoridade 

controladora do porto‖ 
105

.  

A norma não estabelece outra conformidade ambiental para o prestador de serviço 

portuário, exceto por implantar e registrar sobre a prestação das atividades nas instalações. 

Esses registros têm como objetivo atender as demandas por informações oriundas de diversos 

agentes públicos
106

, como Ministério da Saúde, ANVISA, VIGIAGRO, Marinha do Brasil, 

Ministério Público Federal, e Organização Marítima Internacional. Esse registro visa atender 

a demanda da Organização Marítima Internacional – IMO, que instituiu o GISIS, já elucidado 

anteriormente.  

As empresas podem se credenciar para todas as etapas de retirada de resíduos das 

embarcações, conforme estabelece o art. 3º, § 1º da Resolução ANTAQ, a saber: i) coleta, 

acondicionamento e segregação dos resíduos a bordo da embarcação; ii) transbordo ou 

remoção para terra; iii) armazenagem temporária, quando couber, em área dedicada a essa 

função, dentro ou fora da instalação portuária, sempre sob responsabilidade do prestador do 

serviço; iv) transporte em veículo adequado; v) destinação em local apropriado. 

Para a retirada de resíduos de embarcações com emprego de embarcações, somente 

poderão ser credenciadas empresas brasileiras de navegação autorizadas pela ANTAQ a 

operar ―navegação de apoio portuário‖ Este credenciamento junto à ANTAQ é regulado pela 

Resolução ANTAQ nº 1.766/2010 e pelo Anexo I da Resolução ANTAQ nº 2.190/2011. A 

                                                 

105 Responsável perante a ANTAQ pelo controle e fiscalização da prestação do serviço de coleta de resíduos de embarcação, 

gestão das informações sobre esse serviço e aplicação da legislação pertinente, sendo: nos portos públicos, a Autoridade 

Portuária; nos TUP, nas ETC e nas IP4, os respectivos responsáveis por essas instalações. (Perguntas e Respostas Sobre a 

Norma de Resíduos de Embarcações. Resolução ANTAQ Nº 2.190 de 28 de Julho de 2011) 
106 ―Art. 20. Compete à autoridade controladora: II - manter o registro das operações de retirada de resíduos de embarcações 

realizadas nos últimos 60 meses, com vistas à fiscalização da ANTAQ e das demais autoridades competentes;‖ 
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prestação de serviços de retirada de óleo lubrificante usado na embarcação depende ainda de 

autorização junto a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Necessário que as empresas que atuem no gerenciamento de resíduos sólidos 

possuam a respectiva licença ambiental emitida pelo órgão competente ou outro ato de 

habilitação necessário, conforme estabelece o art. 3º, parag. 4º da Resolução ANTAQ nº 

2.190/2011. E ainda executar procedimentos em conformidade com a RDC ANVISA nº 

56/2008 e dispor de Autorização de Funcionamento válida conforme definido na legislação 

sanitária vigente, de acordo com o art. 90 da Resolução RDC ANVISA nº 56/2008.  

Para o credenciamento das empresas são solicitados em regra, os seguintes 

documentos: i) Formulário 'Cadastro de Prestador de Serviço para Retirada de Resíduos de 

Embarcação'; ii) Certificado do Cadastro Técnico Federal - IBAMA; iii) Licença Ambiental 

emitida pelo órgão estadual de meio ambiente; iv) Cópia da Licença de Operação (LO) 

emitida pelo órgão ambiental competente, quando cabível, e suas condicionantes para a 

retirada de resíduos, incluindo-se o licenciamento do transporte, do terminal onde ocorrerá o 

desembarque e licenciamento da empresa responsável pelo local de destinação final dos 

resíduos; v) Cópia da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); vi) Seguro Ambiental do prestador de 

serviços, englobando o ressarcimento dos custos de atendimento às emergências e danos 

causados por vazamentos, derramamentos e contaminações; vii) Cópia do Termo de 

Autorização emitido pela ANTAQ para operar como empresa brasileira de navegação, na 

navegação de apoio portuário, no caso de retirada de resíduo por embarcação.  

A Figura 5 a seguir exibe o formulário ―Cadastro de Prestador de Serviço para 

Retirada de Resíduos de Embarcação‖, previsto na Resolução em tela, e permite visualizar as 

informações solicitadas. 
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Figura 5: Formulário para ―Cadastro de Prestador de Serviço para Retirada de Resíduos de Embarcação‖ Resolução ANTAQ 

nº 2.190/2011 – Anexo II 

 

Fonte: Resolução ANTAQ 2.190/2011 – Anexo II 

  

A retirada dos resíduos de bordo é previamente solicitada à autoridade controladora, 

pelo comandante ou agente marítimo, por ocasião do encaminhamento de notificação de 

chegada da embarcação à instalação portuária. Nesta ocasião, a embarcação apresenta um 

―manifesto de resíduos‖, onde discrimina estimadamente tipologias e quantidades que deverão 

ser retiradas. 

A contratação das empresas para retirada de resíduos da embarcação é de 

responsabilidade do comandante da embarcação, conforme estabelece o art. 5 da norma, no 

qual poderá realizá-la de forma direta ou através de seu agente marítimo. No caso de portos 

que não recebem determinado resíduo, o comandante poderá optar por outro porto que esteja 

em sua rota ou contratar empresa credenciada em outro porto, que atenda aos critérios 

estabelecidos no porto de coleta. 

O armador ou seu preposto é o responsável perante as autoridades competentes pela 

entrada de qualquer produto estranho ao processo adotado ou saída de resíduo diferente 
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daquele discriminado e cuja coleta tenha sido autorizada. A partir da contratação, presume-se 

que toda responsabilidade pela gestão do resíduo passa a ser da empresa contratada, inclusive, 

a corresponsabilidade
107

 pelo recebimento indevido de resíduos diferentes daquele 

discriminado.  

Ao retirar o resíduo da embarcação, a empresa contratada emite ―Certificado de 

Retirada de Resíduos das Embarcações‖ (Figura 6) que deve informar, dentre outras dados, a 

quantidade solicitada e retirada de cada tipo de resíduos e o responsável pelo local do destino 

final. O tipo de resíduo retirado conforme classificação da IMO. Ora é a descrição adotada 

pela Resolução ANTAQ 2.190/2011 e, como elucidado, compatível com a classificação 

adotada pela MARPOL 73/78. 

 

Figura 6: Modelo padrão para retirada de Resíduos conforme Resolução ANTAQ 2.190/2011 – AnexoIII 

 

Fonte: Resolução ANTAQ nº 2.190/2011 – Anexo III 

 

                                                 

107 ―Art. 7º O armador ou seu preposto é o responsável perante as autoridades competentes pela entrada de qualquer produto 

estranho ao processo adotado ou saída de resíduo diferente daquele discriminado e cuja coleta tenha sido autorizada. § 1º A 

empresa coletora de resíduos é corresponsável pelo recebimento indevido de resíduo diferente daquele discriminado e cuja 

coleta tenha sido autorizada.‖ 
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O surto da pandemia de gripe aviária, altamente letal, demandou das instalações 

portuárias processar os resíduos de taifa (consumo de bordo) e enfermaria por meio de 

autoclaves, já que esses resíduos foram considerados altamente perigosos. A Resolução 

ANTAQ nº 2.190 de 28 de Julho de 2011, ora a Norma de Retirada de Resíduos de 

Embarcações, em sua introdução, assevera que uma avaliação feita na ocasião mostrou que 

não havia um controle adequado da retirada de resíduos das embarcações. Contudo nem todos 

os portos adquiriram a autoclave ou não estão em pleno funcionamento pela falta de licenças 

ambientais, como ocorre no Porto de Recife. 

Para tanto, SCHINDLER (2007) aponta algumas recomendações para a gestão de 

resíduos gerados pelos navios, tais como: 

 

 A entrega de notificação prévia dos resíduos a serem descarregados; 

 O pagamento de uma tarifa obrigatória, com o intuito de custear as instalações 

necessárias para recepção desses resíduos; e 

 A saída da embarcação do porto atracado deve estar condicionada à entrega dos 

resíduos nos locais de recepção construídos especialmente para eles.  

 

Nesta linha, o Grupo Executivo Interministerial para Implantação do Plano Brasileiro 

de Contingência da Pandemia de Influenza elaborou o Plano Brasileiro de Preparação para 

Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza (Ministério da Saúde, 2012), definiu o 

tratamento de resíduos oriundos das embarcações como uma das medidas a serem 

implementadas de imediato:   

 

Objetivos: 

 Proteger a saúde de passageiros, tripulantes, pessoal de solo e do público em 

geral nos portos, aeroportos e fronteiras brasileiras; 

 Manter o funcionamento dos portos, aeroportos e fronteiras e minimizar 

transtornos nos fluxos de passageiros, tripulantes, cargas, mala postal e 

suprimentos procedentes do exterior. 

 

Ações: 

 Realizar o controle sanitário do viajante e inspeção de cargas e bagagens, 

quando indicado (fase de contenção); 

 Orientar e fiscalizar as medidas de limpeza e desinfecção em embarcações, 

aeronaves e meios de transportes terrestres coletivos de passageiros e nas 

dependências dos portos, aeroportos ou passagens de fronteiras; 

 Avaliar riscos sanitários, orientar e realizar ações de informação e educação 

em saúde em portos, aeroportos e passagens de fronteiras; 

 Orientar e fiscalizar gerenciamento de resíduos sólidos em embarcações, 

aeronaves e meios de transportes terrestres coletivos de passageiros e nas 

dependências dos portos, aeroportos e passagens de fronteiras, conforme 

medidas definidas considerando o contexto epidemiológico; 
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 Executar, no âmbito do PAF, as medidas de vigilância epidemiológica para a 

prevenção e controle frente a detecção de casos suspeitos ou confirmados, 

incluindo a avaliação da adequação da história clínico-epidemiológica à 

definição de caso suspeito, a verificação da lista de passageiros e 

tripulantes e a identificação dos contatos próximos, a orientação aos demais 

viajantes e trabalhadores portuários, aeroportuários e fronteiriços conforme 

operacionalização descrita no Protocolo Operacional de Vigilância 

Sanitária em Portos, Aeroportos e Fronteiras; 

 Implementar as medidas de contenção contra a entrada e disseminação da 

doença, enquanto não ocorrer a transmissão sustentada do agente da doença 

no Brasil; 

 Indicar à Receita Federal, com antecedência mínima de 24 horas, as rotas, as 

linhas e os vôos classificados como de risco para a entrada de casos 

suspeitos, em função da sua origem, escalas e conexões envolvidas, a fim 

da seleção das bagagens acompanhadas para inspeção; 

 Capacitar, em parceria com a Receita Federal e o MAPA, as equipes 

operacionais em áreas portuárias, aeroportuárias e fronteiriças visando a 

disseminação dos procedimentos operacionais descritos neste plano e o 

treinamento para a atuação conjunta. 

 

Os resíduos de bordo, como outros resíduos, serão gerados e atualmente não existe 

qualquer tecnologia que permita a extinção deste lixo. O aumento da movimentação portuária 

tende por lógica aumentar a geração deste material. De tal modo, os procedimentos, nem 

sempre simples como observado, devem ser estabelecidos e implementados para que os 

comandantes dos navios, e demais embarcações, sejam estimulados a descarregar os resíduos 

nos portos e não em oceanos e a costa brasileira.  

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo teve como principal finalidade apresentar o resíduo sólido de forma 

geral, apresentando seus conceitos, e as particularidades.   

As etapas do ciclo de vida do lixo foram apresentadas a fim de exibir a dependência e 

interligação entre si. Desta forma, restou demonstrado que a classificação, importante passo 

da cadeia, afeta o examinado ciclo em sua totalidade. Ou seja, a classificação afeta 

diretamente a gestão e o gerenciamento do resíduo sólido positiva ou negativamente.  

A padronização da classificação dos resíduos sólidos gerados das embarcações em 

nível federal pode proporcionar melhoria na gestão do material. O acondicionamento pelo 

porto bem como a coleta, transferência, tratamento e disposição final do lixo de bordo serão 

afetados positivamente com a correta categorização do material, já que cada etapa deverá ser 

especifica para cada material. A gestão e gerenciamento adequado do lixo trazem benefícios 

ambientais, econômicos, comerciais, sociais dentre outras esferas.  
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O próximo capítulo é dedicado a analise prática da gestão executadas nos portos 

marítimos públicos brasileiros acerca da retirada dos resíduos das embarcações e as entraves 

da legislação existente acerca do tema. Os conceitos apresentados nesta parte possibilita a 

melhor compreensão desta analise.  
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4 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE GESTÃO E ENTRAVES DA LEGISLAÇÃO 

 

Este capítulo se propõe a apresentar e analisar as práticas de gestão de resíduos 

portuários oriundos das embarcações dos portos públicos marítimos brasileiros. Os capítulos 

anteriores serviram de base para a compreensão dos dois pilares tratados nesta dissertação: o 

setor portuário brasileiro e a gestão de resíduos no país. Primeiramente a gestão portuária 

brasileira é exibida de forma sucinta, pois o assunto já fora debatido exaustivamente em 

momento anterior. Em seguida são apresentadas as práticas adotadas em vinte e dois portos no 

que se refere especificamente em relação aos resíduos descarregados pelas embarcações, 

apresentados conforme a região do país. Todos os portos foram contextualizados histórica e 

geograficamente a fim de destacar a importância nos espaços que se situam, e em seguida são 

apresentados os procedimentos adotados. Estes últimos dados tiveram como fonte os dados 

coletados, no intervalo entre os anos 2012 e 2013, pela equipe multidisciplinar do Instituto 

Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/COPPE/UFRJ), do qual a autora fez parte, 

através do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes nos 

Portos Marítimos Brasileiros.  

O gerenciamento dos resíduos em tela deve seguir os padrões estabelecidos pelas 

normas e legislações nacionais e internacionais. A observância desses procedimentos visa 

garantir estabelecer a utilização das melhores práticas ambientais e assim a redução dos 

impactos provenientes das operações de retirada de resíduos. Desta forma, será apresentada a 

vasta legislação que aborda indiretamente prática de retirada de resíduo sólido das 

embarcações, com distintos focos como saúde, segurança dentre outros aspectos.  

 

4.1 PRÁTICAS DA GESTÃO DO RESÍDUO PORTUÁRIO BRASILEIRO 

 

O Brasil possui trinta e quatro portos marítimos organizados, administrados por 

empresas vinculadas ao governo federal e distribuídos uniformemente ao longo dos mais de 

7.300 km de seu litoral atlântico, todos são objetos de regulação e fiscalização por parte de 

ANTAQ. O formato de administração prevalece no âmbito dos portos organizados é 

conhecido internacionalmente como landlord port model
108

, adotado nas nações mais 

                                                 

108 ―Na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, todos os portos são públicos, com um modelo muito semelhante ao do Brasil, o 

landlordport model, no qual cabem ao governo os investimentos na infraestrutura dos acessos terrestres e aquaviários e cabeà 

iniciativa privada a operação portuária. Hoje, 100% da operação portuária no Brasil é privada. Não há nem governo federal, 

nem estadual, nem municipal operando portos no Brasil. A operação é 100% privada, embora os portos sejam públicos.‖ 

(pág. 9.BRITO, 2010) 
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competitivas do mundo, no qual os portos são administrados por entes públicos e as operações 

ficam a cargo da iniciativa privada (ANTAQ, 2013). 

No que se refere à atividade usual de retirada de resíduos das embarcações, de maneira 

geral, segue os seguintes procedimentos: o armador ou o comandante da embarcação contata 

uma agência marítima no local de destino do navio, informando a necessidade de retirar 

resíduos; a agência marítima contrata os serviços de empresa especializada, e devidamente 

credenciada junto aos órgãos competentes, para retirada de resíduos de bordo; posteriormente, 

antes do dia previsto da atracação da embarcação no porto, a agência providencia a 

documentação necessária para a autorização da operação de retirada de resíduos; e na data 

agendada, com a documentação necessária, a empresa transportadora de resíduos realiza a 

operação.  

A ANTAQ, através do Decreto nº 2.190, de julho de 2011, já ponderado em capítulo 

anterior, passou a exigir que a autoridade portuária realize um controle sobre o processo de 

retirada de resíduos de bordo e que mantenha um registro de todas as operações. Assim sendo, 

foi estabelecido pela norma que os portos brasileiros teriam o prazo até janeiro de 2012 para 

se adequarem e estabelecerem procedimentos de registro de retirada do lixo. Esse registro 

deve conter os tipos de resíduos desembarcados, a quantidade, forma de acondicionamento, 

nome e registro da embarcação e empresas transportadoras e receptoras de cada tipo de 

resíduo.  

Observa-se que a retirada dos resíduos oriundos das embarcações acostadas nos portos 

públicos marítimos brasileiros não ocorre de forma padronizada, como será verificado 

posteriormente. Mas, ao contrário, nos quais distintas formas de gestão são realizadas pelos 

portos analisadas. 

O Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes nos 

Portos Marítimos Brasileiros desenvolvido pelo Instituto Virtual Internacional de Mudanças 

Globais (IVIG/COPPE/UFRJ), um centro ancorado na COPPE/UFRJ
109

, apurou os 

procedimentos adotados
110

 em vinte e dois portos marítimos contemplados pelo projeto.  

Cabe ressaltar que o universo estudado representa a realidade portuária brasileira, isto 

porque os portos examinados representam a maioria dos portos públicos marítimos. A costa 

brasileira possui trinta e quatro portos marítimos públicos sob a gestão da SEP, conforme já 

explanado no capítulo segundo, e o estudo em tela contempla 67,64 % dos portos públicos 

                                                 

109 In: http://www.ivig.coppe.ufrj.br/ivig/paginas/Default.aspx 
110 Ressalta-se que o programa executado definiu como resíduos de operação de bordo, ora em analise pelo presente estudo, 

―todos os resíduos gerados dentro das embarcações, independente da classificação ou origem interna‖. 
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marítimos, incluídos os mais significativos, e configurados em todas as regiões marítimas do 

país (Norte, Nordeste, Sudeste e Sul).  

O mapa, Figura 7 a seguir, aclara os portos abordados, situados na costa brasileira: 

 

Figura 7: Mapa de portos contemplados pelo Projeto de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros 

 

Fonte:IVIG/COPPE/UFRJ 

 

Os portos examinados estão em distintos estágios de melhoria nas práticas de gestão 

de resíduos sólidos oriundos das embarcações (IVIG, 2013). E ainda cabe acrescentar que o 

problema mais comum observado, quase unânime exceto pelo Porto de Itajaí/SC, é o 

preenchimento da documentação, ou manifestos, com informações incorretas e não 

padronizadas quanto ao volume, peso, composição, origem, tipologia e destinação.  

Pesquisadores do IVIG/COPPE/UFRJ percorreram in loco os vinte e dois portos 

marítimos indicados e desenvolveram dois tipos de atividades. A primeira foi efetivada na 

coleta de informações por meio de levantamento de documentação, tais como inventários das 

empresas arrendadas, manifestos de transporte para resíduos de embarcação e PGRS, tanto 

dos terminais como da autoridade portuária. A segunda atividade desenvolvida constituiu no 

levantamento de dados em campo, através de aferições em pontos fixos, como por exemplo, 

pontos de armazenamento dos resíduos dentro da área portuária. 

Neste sentido, o 2º Relatório Parcial Abordagem Metodológica das Atividades do 

Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes nos Portos 



114 

 

Marítimos Brasileiros expõe a metodologia de campo, reproduzida abaixo, adotada sobre 

quatro vertentes: levantamento de dados, cronograma de coleta de dados, definições de fonte 

geradoras e delimitação da área.  

 

A metodologia de levantamento e sistematização de dados sobre os resíduos sólidos, 

efluentes líquidos e fauna sinantrópica nociva é um ponto fundamental deste projeto. 

Por isso, neste momento inicial das atividades, foram tomadas decisões 

metodológicas, com o intuito de se alcançar resultados mais próximos da situação 

real de cada porto listado. A primeira decisão diz respeito ao levantamento de dados. 

Sempre que possível serão levantados dados primários e tratados posteriormente 

de forma estatística. Mas, também, em alguns casos, serão considerados os dados 

declarados, que gerarão um banco de dados. A segunda decisão diz respeito à 

elaboração do cronograma de coletas de dados, que teve por base, questões 

específicas das gerências de resíduos sólidos, efluentes líquidos e fauna sinantrópica, 

mas, também, teve o balizamento da periodicidade das campanhas através da 

validação estatística. A terceira decisão foi definir o que serão consideradas fontes 

geradoras. Para a execução do trabalho de campo foram definidas quatro áreas como 

fontes geradoras de resíduos tanto sólidos, como líquidos: operação de bordo; 

operação portuária; áreas administrativas; e atividades de apoio/manutenção. Por 

resíduos de operação de bordo se entende todos os resíduos gerados dentro das 

embarcações, independente da classificação ou origem interna. Já para operação 

portuária será mantida a definição da Lei nº 8.630/1993 (Lei dos Portos) que 

estabelece como movimentação de passageiros ou a de movimentação ou 

armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário, 

realizada no porto organizado por operadores portuários. Por áreas administrativas 

serão consideradas exclusivamente escritórios e salas de reuniões. Refeitórios, 

ambulatórios, oficinas de manutenção e qualquer outra área ou atividade de suporte 

para as atividades portuárias entrarão na quarta fonte geradora – atividades de 

apoio/manutenção. A quarta decisão diz respeito à limitação espacial de atuação do 

projeto que ficará restrito aos portos cujo tráfego e operações portuárias estão sob a 

jurisdição de uma autoridade portuária, bem como dos terminais arrendados e 

privativos.  

Contudo, alguns procedimentos na esfera administrativa são necessários para que o 

trabalho de campo seja iniciado. O primeiro ponto é que as Companhias Docas 

informem através de um documento por escrito o teor do projeto e as visitas das 

equipes. Em seguida, elas devem providenciar dois tipos de autorização: uma para o 

ingresso da equipe na área do porto organizado e outra que possibilite que a equipe 

fotografe e recolha amostras de materiais. Além disso, as Companhias Docas devem 

intermediar as autorizações das operadoras portuárias para que as equipes possam 

entrar nos terminais e armazéns arrendados e privativos. Essa é a primeira etapa do 

trabalho de campo, comum para a gerência de resíduos sólidos, efluentes líquidos e 

fauna sinantrópica. (grifos nossos) 

 

A ordem de exposição da prática de retirada de resíduos das embarcações, de acordo 

com os dados suprareferenciados coletados, adotada nesses vinte e dois portos será iniciada, 

para melhor compreensão, pelos portos da região norte e percorrendo até a região sul do país.  

 

4.1.1 Portos da Região Norte 
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Os portos da Região Norte analisados são o Porto de Vila do Conde e Porto de Belém, 

ambos tem como autoridade portuária a Companhia de Docas do Pará (CDP). O Mapa (Figura 

8) exibe a localização dos citados portos da Região Norte: 

 

Figura 8: Mapa da localização dos portos abordados na Região Norte. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Porto de Vila do Conde/PA 

 

O Porto de Vila do Conde foi inaugurado em 24 de outubro de 1985, como resultado 

de acordos de cooperação econômica firmados entre o Brasil e o Japão. Esse porto foi 

instalado com a finalidade de receber a bauxita proveniente do Município de Oriximiná (PA) 

e para o escoamento da produção desse empreendimento, além da descarga de óleo 

combustível, piche, coque (combustível derivado do carvão betuminoso) e soda cáustica, 

contêineres e carga em geral (madeira, boi vivo, fertilizantes). Localiza-se à margem direita 

do rio Pará, local denominado Ponta Grossa, no Município de Barcarena, a 35 km de Belém, 

abrangendo uma área de 3,8 km
2
. Esse porto está condicionando para atracação de 

embarcações marítimas de até 60 mil toneladas
111

 (ANTAQ). 

                                                 

111 In: http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/Portos/VilaConde.pdf 
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A equipe do IVIG/COPPE/UFRJ constatou que não há uma equipe profissional 

especializada em meio ambiente no Porto de Vila do Conde, o que acaba prejudicando a 

adequada gestão de resíduos de forma geral.  

No tocante aos resíduos de embarcação, o porto não registra adequadamente os 

documentos relacionados aos resíduos sólidos, tais como inventários e manifestos. Desta 

forma, é possível afirmar que a Autoridade Portuária tem pouca gerência sobre os resíduos. 

Além do preenchimento inadequado de alguns manifestos, quando preenchidos, estes não 

apresentam as informações corretas relativas ao volume, peso, composição, origem, tipologia 

e destinação. 

 

 Porto de Belém/PA 

 

No início do século XX a Amazônia, no cenário mundial, se destacava como a maior 

produtora de borracha. Com isso, crescia a afluência da navegação e surgia a necessidade da 

construção de um porto no Município de Belém, pois os atracadouros existentes na época 

eram precários. O Porto de Belém tem uma extensão acostável de 1.446,90 m, situado a uma 

distância de 120 km do oceano Atlântico. Localizado na margem direita da baía de Guajará, 

que é formada pelos rios Moju, Guamá, Acará e Pará
112

 (ANTAQ). 

Os dados coletados pelo Projeto mencionado revelam que o Porto de Belém tem como 

principal óbice a localização e existência de uma central de resíduos adequada, no qual os 

resíduos sólidos poderiam ser devidamente destinados. Contudo, a área abordada está 

dimensionada para armazenar somente os resíduos da autoridade portuária, logo há uma 

limitação para que se estabeleça um controle sobre os resíduos de embarcação, mediante o 

armazenamento temporário dos mesmos.  

Ainda foi constatado que o Porto de Belém não classifica corretamente os resíduos nos 

manifestos, e como já visto é ignorada uma etapa importante do ciclo do lixo. O 

gerenciamento se torna mais dificultoso, pois não há uma organização no armazenamento dos 

documentos referentes a resíduos sólidos, principalmente em relação aos manifestos de 

resíduos das embarcações de longo curso
113

. E como ocorre no Porto de Vila do Conde 

supracitado não há formação de equipe especializada em Meio Ambiente destinada a atender 

                                                 

112 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Belem.pdf 

113 LONGO CURSO: Diz-se da navegação a grande distância, normalmente intercontinental. Costuma-se dizer, por isso: 

mercadoria de longo curso, tarifas de longo curso, transporte de longo curso etc. (APPA, 2011) 
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às demandas, à dinâmica e à complexidade do Porto de Belém, tampouco não há programa de 

capacitação profissional ligado ao tema resíduos sólidos. 

 

4.1.2 Portos da Região Nordeste 

 

Os portos da Região Nordeste brasileira a serem analisados a seguir são: Porto de 

Itaqui/MA, Porto de Fortaleza/CE, Porto de Natal/RN, Porto de Cabedelo/PB, Porto de 

Recife/PE, Porto de SUAPE/PE, Porto de Maceió/AL, Porto de Salvador/BA, Porto de Aratu-

Candeias/BA e Porto de Ilhéus/BA. 

O Mapa (Figura 9) aponta a localização dos portos estudados situados na Região 

Nordeste:  

 

Figura 9: Mapa da localização dos portos abordados na Região Nordeste. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Porto de Itaqui/MA 

 

As obras para a construção do Porto de Itaqui foram iniciadas no ano de 1960, sob a 

gestão do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais (DNPRC), transformado em 

autarquia em abril de 1963 com a denominação de Departamento de Portos e Vias Navegáveis 

(DNPVN), que deu prosseguimento às obras de construção do porto. O porto está localizado 

na baía de São Marcos, no Município de São Luís, próximo ao limite da Região Nordeste com 
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a Região Norte. Apesar de estudos realizados em 1939, pelo Departamento Nacional de 

Portos e Navegação, do Ministério da Viação e Obras Públicas, indicaram a região de Itaqui 

para a implantação do porto no Estado do Maranhão, mais vinte anos depois as obras se 

iniciaram. Em 28 de dezembro de 1973, foi então criada a Companhia Docas do Maranhão 

(CODOMAR) e posteriormente, em novembro de 2000, foi criada a Empresa Maranhense de 

Administração Portuária (EMAP). Essa empresa estatal é atualmente a responsável em 

administrar e explorar o Porto de Itaqui, o cais de São José do Ribamar e os terminais de 

Ferry-Boat, localizados na Ponta da Espera e Cujupe. (ANTAQ) 114
  

O procedimento de retirada de resíduo de embarcação no Porto de Itaqui é realizado 

por apenas três empresas credenciadas na EMAP, após apresentarem documentos e 

comprovar o treinamento da equipe que labora nesta atividade. Na prática, segundo dados 

coletados pelo IVIG/COPPPE/UFRJ, a agencia marítima requisita a retirada dos resíduos de 

bordo à empresa prestadora de serviço e a autoridade portuária somente fiscaliza o 

procedimento e autoriza a retirada. 

A coordenadoria de meio ambiente da EMAP arquiva a documentação dos dados de 

retirada destes resíduos coletados e assim disponibilizou para a equipe de campo. E a mesma 

detectou que apenas os resíduos oleosos são encaminhados para a reciclagem.  

 

 Porto de Fortaleza/CE 

 

As obras do antigo Porto de Fortaleza foram iniciadas em 17 de dezembro de 1920, 

porém o desenvolvimento dos trabalhos só foi iniciado em 1921. Dois anos depois, as obras 

foram interrompidas permanecendo assim por longos dez anos. Em 20 de dezembro de 1933, 

por meio do Decreto nº 23.606, foi outorgada ao Governo do Estado do Ceará uma concessão 

de 60 anos. Alguns anos mais tarde, em sete de julho 1938, foi editado o Decreto-Lei nº 544, 

e previu a transferência das instalações para um novo local, na enseada de Mucuripe. E 

atualmente o porto está situado na citada enseada, localizada na cidade de Fortaleza. 

Atualmente, através do Decreto nº 57.103, de 19 de outubro de 1965, a exploração comercial 

do porto passou a ser responsabilidade da União, sendo exercida pela Companhia Docas do 

Ceará
115

 (ANTAQ). 

                                                 

114 In: http://www.antaq.gov.br/portal/Anuarios/Portuario2008/Itaqui.pdf 

115 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Fortaleza.pdf 



119 

 

O Porto de Fortaleza, segundo dados coletados, segue a Resolução ANTAQ nº 2.190 

de 2011 no que se refere à retirada de resíduos da embarcação. A Autoridade portuária 

providenciou a instalação da autoclave, contudo até o momento a licença de operação da 

mesma não foi emitida pelo órgão ambiental estadual competente. Respectivamente, até o 

momento, a ANVISA não solicitou aos responsáveis portuários a autoclavagem de resíduos 

de embarcação.  

Acrescenta-se que o porto possui dificuldade no tocante a disponibilização de espaço 

livre dentro da área de operação, o que representa um obstáculo para a construção do apoio à 

gestão dos resíduos, conforme constatado pela equipe de campo do IVIG/COPPE/UFRJ. 

Ademais, apesar do cumprimento de determinadas exigências legais referentes à 

confecção de documentos para o transporte de resíduos, estes não são padronizados dentro do 

porto. Isso se deve ao fato de não existir um modelo padrão que determine a forma do 

preenchimento e quais são as informações necessárias. A documentação neste particular 

representa um procedimento burocrático e ineficaz no que diz respeito à fiscalização.   

 

 Porto de Natal/RN 

 

O projeto do Porto de Natal foi aprovado por decreto em 14 de janeiro de 1922, no 

entanto, somente dez anos depois o Porto de Natal foi criado. A administração e a exploração 

do porto ficaram a cargo da fiscalização que estava subordinada ao Departamento Nacional de 

Portos e Navegação. O porto continuou a ser administrado pela União no período de 

existência do Departamento de Portos, Rios e Canais e do Departamento de Portos e Vias 

Navegáveis e posteriormente pela PORTOBRAS. A partir de 1983, a Administração do Porto 

passou a integrar a Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte (CODERN) 
116

.  

O Porto de Natal igualmente ao Porto de Fortaleza, cumpre as exigências legais no que 

diz respeito à geração dos documentos referentes à retirada de resíduos das embarcações. 

Porém, estes apontamentos não são padronizados no porto como um todo já que inexiste um 

padrão que defina a forma do preenchimento bem como quais são as informações necessárias 

devem ser indicadas. Não há diálogo entre as partes envolvidas a fim de uma possível gestão 

única de resíduos no porto como um todo. Novamente, o preenchimento da documentação 

representa procedimento burocrático e ineficaz no que diz respeito à fiscalização.  

                                                 

116 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Natal.pdf 
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Foi constatado pelo IVIG/COPPE que a equipe de meio ambiente do Porto de Natal 

precisa ser redimensionada de acordo com os turnos e programas desenvolvidos por esta, de 

modo a compatibilizar suas responsabilidades com as atividades de fiscalização. 

 

 Porto de Cabedelo/PB 

 

O Porto de Cabedelo está localizado na margem direita rio Paraíba do Norte, em frente 

à Ilha da Restinga, na parte noroeste da cidade de Cabedelo, vizinho ao Forte de Santa 

Catarina. A concepção do porto, ocorreu à época do Segundo Reinado, mas o projeto só foi 

aprovado em junho de 1905, pelo Decreto nº 7.022. E o início da obra ocorreu em agosto de 

1908, entretanto só em 16 de dezembro de 1917 foi concluído cerca de 178 m de cais e apenas 

um armazém. Depois de longa paralisação, as obras foram retomadas no ano de 1932, por 

meio de um compromisso do governo federal com o governo do estado da Paraíba, que 

reivindicava a execução de instalações adequadas para a exportação do algodão produzido 

naquele estado. O porto foi inaugurado em 1935, com o governo estadual explorando-o até 

dezembro de 1978, a partir desta data a administração portuária ficou a cargo da Empresa de 

Portos do Brasil S.A. (PORTOBRAS), a qual foi extinta em 1990, como já demonstrado em 

ponto anterior. Com isso a administração do porto passou a ser exercida pela Companhia 

Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), por meio da Administração do Porto de 

Cabedelo. Mas em 4 de fevereiro de 1998 foi feito um novo convênio de delegação entre a 

União e o estado da Paraíba, passando o porto a ser administrado pela Companhia Docas da 

Paraíba, Docas – PB (ANTAQ) 
117

.  

Segundo a pesquisa de campo realizada pela equipe do IVIG/COPPE/UFRJ, a 

Autoridade Portuária do Porto de Cabedelo não registra ou arquiva os certificados e 

manifestos de resíduos oriundos das embarcações. A situação se torna mais caótica diante da 

constatação de que parte das empresas que manejam com os resíduos deste porto sequer gera 

estes documentos.  

Ademais, o porto em tela não disponibiliza formulário para gestão de resíduos 

gerados, desta forma, a autoridade portuária desconhece informações como data de retirada e 

empresa responsável, dentre outras.  

O porto não estipula unidades de medida padronizadas para a medição dos resíduos 

sólidos. Em outras palavras, os resíduos ora são apresentados em quilos, ora em metros 

                                                 

117 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Cabedelo.pdf 
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cúbicos, ora em cestas, evidenciando a dificuldade de tornar eficaz o gerenciamento do 

resíduo.  

Outro ponto importante a ser destacado se refere à ausência de equipamentos e 

procedimentos para descaracterização e esterilização de resíduos de embarcação.  

A Autoridade Portuária do Porto de Cabedelo não destina qualquer funcionário para 

acompanhar o processo de retirada de resíduos de embarcação.  Embora haja rotina instalada, 

apenas a ANVISA, órgão de fiscalização da vigilância sanitária, realiza o acompanhamento 

de todas as retiradas. 

 

 Porto de Recife/PE 

 

O porto de Recife está localizado na parte centro-leste da cidade de Recife, na 

confluência e às margens dos rios Capibaribe, ao sul, e Beberibe, no local onde deságua no 

oceano Atlântico. As primeiras iniciativas para o melhoramento das instalações do antigo 

ancoradouro datam de 1815. Entretanto, somente em 1909foi autorizada a construir as novas 

instalações, compreendendo, essencialmente, cais e armazéns. A entrada em operação 

comercial ocorreu em setembro de 1918. No ano de 1920, ficou definida a transferência da 

concessão do porto para o Governo Estadual, dando continuidade às obras, e prosseguida pela 

Empresa de Portos do Brasil S.A (PORTOBRAS). Com a extinção desse órgão em 1990, o 

Porto do Recife passa à administração da União, até maio de 2001 (ANTAQ).
118

 

Inicialmente cabe informar que o Porto do Recife recebe resíduos sólidos gerados no 

Distrito Estadual de Fernando de Noronha, por meio de transporte marítimo. Deduz-se que o 

recebimento de resíduos de embarcações seja um procedimento rotineiro e usual praticado 

pela Administração Portuária, já que nesta operação o porto é utilizado como ponto de 

transbordo destes resíduos. 

Contudo, o IVIG/COPPE detectou que a mensuração dos resíduos é inadequada, pois 

parte dos resíduos são medidos quanto ao volume, em metros cúbicos, e parte quanto à massa, 

em quilograma. A situação se agrava, pois não há a pesagem de todos os resíduos na saída do 

porto, o que seria uma forma de padronizar a medição e assim dificulta a gestão de resíduos 

por parte da autoridade portuária.  

                                                 

118 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Recife.pdf 
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Ainda observou-se que o Porto de Recife não contempla um programa contínuo de 

capacitação dos funcionários portuários e o setor de meio ambiente parcialmente desprovido 

de condições e instrumentos necessários para a gestão de resíduos. 

 

 Porto de SUAPE/PE 

 

O Porto de SUAPE tem sua origem na necessidade de operar produtos combustíveis e 

cereais a granel em substituição ao Porto de Recife. Surgiu como instituição pública em 1978, 

através da Lei Estadual nº 7.763, que criou a empresa SUAPE - Complexo Industrial 

Portuário, cuja finalidade era administrar a implantação do distrito industrial, o 

desenvolvimento das obras e a exploração das atividades portuárias. Na oportunidade, sua 

construção foi associada à idéia de atender a um distrito industrial localizado em área 

adjacente às instalações portuárias. Esse porto esta localizado ao sul do estado de 

Pernambuco, próximo à foz dos rios Tatuoca e Masangana, entre o Cabo de Santo Agostinho 

e o Pontal do Cupe, distando 40 km ao sul da cidade de Recife (ANTAQ)
119

. 

O Porto de SUAPE, ao sul de Recife, esta inserido em um complexo industrial de alta 

complexidade. A equipe do IVIG/COPPE detectou que a Coordenadoria de Meio Ambiente 

(CMA) mantém número de funcionários, de multidisciplinaridade, considerado superior em 

comparação aos portos observados. Contudo, este número é considerado insuficiente, visto 

que SUAPE na realidade desenvolve atividades de alta complexidade.   

A central de resíduos do porto atende as especificações determinadas na NBR 

11.174/1990
120

 e NBR 12.235/1992
121

, porém o Porto de SUAPE não efetua a pesagem dos 

resíduos na saída do porto e não realiza o controle efetivo dos resíduos gerados pelos 

arrendatários, conforme foi constatado pela equipe do IVIG/COPPE/UFRJ. 

Ademais, cabe ressaltar que a declaração de resíduos retirados das embarcações é 

realizada em unidades diferentes, ora em metros cúbicos, ora em quilogramas. Merece 

destacar que esta situação já fora observada em outros portos supracitados. 

 

 

 

                                                 

119 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Suape.pdf 

120 ABNT NBR 11.174 - 1990 - Armazenamento de resíduos classe II - não inertes e III - inertes. 

121 ABNT NBR 12.235/1992 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos 
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 Porto de Maceió/AL 

 

O início do Porto de Maceió data de 1875 quando era apenas um ancoradouro. Os anos 

passaram e não houve nenhuma obra até 16 de novembro de 1933, quando a União autorizou 

o governo do estado de Alagoas a construção e exploração comercial do porto. O projeto teve 

início em 1935 e término cinco anos depois. Porém as operações começaram oficialmente em 

23 de janeiro de 1942, com primeiro embarque de açúcar. Com o passar dos anos o porto 

passou por várias administrações que acabaram sendo extintas. Hoje o porto é administrado 

pela empresa Companhia Docas do Rio grande do Norte (CODERN) após a extinção da 

PORTOBRAS em 1990. (ANTAQ)
122

 

O porto recebe embarcações de passageiros, como cruzeiros, que assim como os 

demais tipos de navios, retiram seus resíduos no local. E igualmente não ocorre qualquer 

documentação dos tipos e quantidades de retiradas deste material.  

O diagnóstico realizado pela equipe do IVIG/COPPE verificou que não há segregação 

dos resíduos sólidos no interior deste porto analisado e que ainda não existe central de 

resíduos. Tampouco o Porto de Maceió disponibiliza equipamentos e não adota 

procedimentos que permitam a esterilização ou descaracterização dos resíduos de 

embarcação. 

 

 Porto de Salvador/BA 

 

O Porto de Salvador no período colonial era denominado "Porto do Brasil", devido ao 

fato de não haver outro ancoradouro em toda a Colônia. O porto facilitava a importação de 

mercadorias procedentes de Portugal e da África, além de exportar produtos tropicais para o 

reino de Portugal. Mesmo com a transferência da capital da Colônia para o Rio de Janeiro, em 

1763 a importância do Porto de Salvador não decresceu. No início do século XX foi assinado 

o início efetivo das obras de modernização com a Companhia Cessionária do Porto da Bahia. 

No ano de 1963 foi inaugurada a Estação Marítima Visconde de Cairu, onde abrigava o 

terminal de passageiros. Posteriormente, o governo federal encampa os bens, instalações e 

serviços vinculados ao porto, transferindo sua administração à PORTOBRAS. Em 17 de 

fevereiro de 1977, cria-se a Companhia das Docas do Estado da Bahia, a CODEBA, que passa 

então a administrar o Porto de Salvador. Em seguida, seguindo o ordenamento da época a sua 

                                                 

122 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Maceio.pdf 
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administração passou à Companhia das Docas do Estado da Bahia, como controlada da 

Empresa de Portos do Brasil S.A. (PORTOBRAS), extinta em 1990 (ANTAQ).
123

 

A equipe do IVIG/COPPE/UFRJ detectou que o documento de registro de retirada de 

resíduos de embarcações disponibilizado pelo Porto de Salvador possui uma categoria 

denominada ―resíduos não identificados‖. Na prática, a maior parte do material retirado é 

classificada neste conjunto, no qual reuniu todos aqueles resíduos que, apesar de existir uma 

medida discriminada não têm uma identificação precisa de modo que possibilitasse a inclusão 

dos mesmos nas categorias identificáveis.  

A declaração dos resíduos de bordo é efetuada em diversas unidades de medidas: 

quilogramas, metros cúbicos ou unidades, evidenciando a falta de padronização da 

informação para quantificação. Além das informações declaradas para a Autoridade Portuária 

serem incompletas muitas das vezes, carecendo dados básicos como a data de retirada, 

quantidade e/ou unidade de medida.  

Situações adversas foram detectadas pela equipe de campo do IVIG/COPPE/UFRJ 

como, por exemplo, a incongruência nas informações relativas ao transporte de resíduos de 

bordo. Neste particular, foi declarada a saída de diferentes tipos de resíduos com diferentes 

destinações, como por exemplo, material reciclável para cooperativa, resíduo orgânico e lixo 

comum para aterro, porém o ticket de pesagem do material reciclável não foi encontrado.  

 

 Porto de Aratu-Candeias/BA 

 

O Centro Industrial de Aratu-Candeias foi criado em 11 de abril de 1966. Dois anos 

depois foi autorizada pelo governo federal a construção de um terminal para uso da 

Siderúrgica da Bahia S.A. na Baía de Todos os Santos. Decorridos cerca de três anos, o 

projeto de implantação do porto de Aratu-Candeias foi iniciado, sendo que as obras ficaram a 

cargo do governo estadual. A inauguração das primeiras instalações de acostagem e depósitos 

ocorreram em 26 de fevereiro de 1975. Atualmente, o porto está vinculado à Companhia 

Docas da Bahia.  (ANTAQ)
124

  

O Porto de Aratu não cumpre as exigências legais fixadas pela Resolução ANTAQ nº 

2190/2011 no tocante a documentação gerada na ação de retirada de resíduos de embarcação, 

conforme os dados coletados pelo IVIG/COPPE/UFRJ.  

                                                 

123 In: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Salvador.pdf 

124 In: http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/Portos/Aratu.pdf 
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Apesar de o citado porto realizar esta atividade, durante o ano de 2013 não declarou 

nenhuma retirada de resíduo oleoso. E ainda, cabe destacar que, apesar dos recicláveis 

estarem declarados como tal, não existe separação por tipo de material, principalmente, pelo 

fato de serem associados com lixo comum. Isto se justifica ainda pela ausência de segregação 

e de uma destinação adequada dos resíduos desembarcados. 

O Porto de Aratu não realiza a pesagem dos resíduos de bordo no porto. E ainda, 

apesar de estar definido um fluxograma para o procedimento de retirada de resíduos de 

embarcação, a prática evidenciou inconsistências no processo tais como, resíduos diferentes 

manifestados no mesmo documento. 

Merece destacar que a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) é a 

autoridade portuária do Porto de Aratu-Candeias, Porto de Salvador e Porto de Ilhéus. E 

disponibiliza apenas uma equipe responsável pelo setor de meio ambiente, composta de 

quatro funcionários, dos três portos citados. Desta forma, a equipe do IVIG/COPPE/UFRJ 

constatou que este número é insuficiente e não é adequada à demanda de trabalho, já que os 

problemas são locais e a equipe não esta presente em diversos momentos. 

 

 Porto de Ilhéus/BA 

 

O Porto de Ilhéus tem sua origem no antigo atracadouro da foz do rio Cachoeira, o 

qual sofreu reformas no ano de 1911. No ano seguinte, com a municipalidade de Ilhéus, 

transferiu-se a concessão à Companhia Industrial de Ilhéus, a qual prosseguiu com obras de 

ampliação do cais e dos armazéns. Mais tarde, a partir de 17 de fevereiro de 1977, com a 

criação da Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA), o porto passou a ser 

administrado por esta empresa.(ANTAQ)
125

 

A equipe do IVIG/COPPE/UFRJ estimou os resíduos retirados das embarcações pelo 

Porto de Ilhéus, ou seja, através de uma metodologia estipulou uma quantidade. Isto se deve a 

ausência de controle acerca do montante descarregado pelas embarcações. A estimativa dos 

materiais descarregados no porto foi determinada a partir da quantidade de passageiros que 

utilizaram o porto. 

A CODEBA, autoridade portuária responsável pelo Porto de Ilhéus, não recebe 

qualquer documento de controle de saída referente aos resíduos de embarcação. E tampouco é 

realizado alguma fiscalização ou controle sobre esta atividade por parte da Autoridade 
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Portuária.  Necessário acrescentar que as empresas transportadoras terceirizadas pelas 

agências marítimas ou embarcações para retirada dos resíduos de bordo não são 

necessariamente cadastradas na CODEBA e ainda não é realizado a pesagem desses resíduos 

no porto. 

A mesma dificuldade detectada no Porto de Aratu, também pode ser reproduzida no 

Porto de Ilhéus, pois a equipe de meio ambiente constituída por CODEBA não é adequada à 

demanda de trabalho. Já que é composta por apenas quatro funcionários responsáveis não 

apenas pelo Porto de Ilhéus, como também pelos portos de Aratu e Salvador. 

 

4.1.3 Portos Região Sudeste 

 

Com base nos estudos do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros, os portos da Região Sudeste 

considerados são: Porto de Vitória, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Itaguaí, Porto de São 

Sebastião e Porto de Santos.  

O mapa abaixo (Figura 10) ilustra a localização dos portos nos Estados, da região 

Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.  

 

Figura 10: Mapa da localização dos portos abordados na Região Sudeste. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Porto de Vitória/ES 

 

O crescimento da cultura cafeeira na Província do Espírito Santo, a partir de 1870, 

tornou saturado o porto de Itapemirim, então utilizado para escoamento agrícola, 

essencialmente de cana-de-açúcar. Como alternativa, foram previstos embarques em outro 

atracadouro, denominado Cais do Imperador, na parte sul da ilha de Vitória. Em 28 de março 

de 1906, o governo federal autorizou à Companhia Porto de Vitória (CPV) a implantação de 

novas instalações no mesmo local. A União encampou a concessão dada à CPV e transferiu-a 

ao governo estadual, tendo sido a construção do porto retomada no início de 1925. A 

inauguração do porto ocorreu em 3 de novembro de 1940, assinalando o começo do atual 

complexo portuário. A partir de 18 de setembro de 1978, a exploração comercial retornou, por 

encampação, ao governo federal, contudo no ano de 1983 foi criada a Companhia Docas do 

Espírito Santo (CODESA), atual autoridade portuária (ANTAQ).
126

 

Os dados relativos aos resíduos de embarcação obtidos pela equipe de campo do 

IVIG/COPPE/UFRJ evidenciaram que existem diferenças nas declarações dos resíduos 

provenientes das embarcações do Porto de Vitória. As divergências detectadas se referem, 

sobretudo em relação às unidades observadas e acabaram por dificultar uma análise mais 

robusta acerca dos resíduos de bordo retirados. 

O Porto de Vitória não padroniza a tipologia de resíduo nos documentos que 

disponibiliza, desta forma é dificultoso determinar os tipos retirados, bem como classificá-los. 

Constatado também que as medições efetuadas são registradas em mais de um tipo de unidade 

de medida. 

 

 Porto do Rio de Janeiro/RJ 

 

O surgimento do Porto do Rio de janeiro tem seu inicio no final do século XIX com a 

construção da doca Alfândega. Por meio de decretos, em 1890 foi autorizado pelo governo 

federal a construção de um cais acostável que se localizava entre a Ilha das Cobras e o 

Arsenal da Marinha, e um armazém. O porto só foi inaugurado em 1910, passando por vários 

órgãos que o administraram até o inicio da década de 70 do século passado quando, por 

decreto, foi criada a Companhia Docas da Guanabara que atualmente é a Companhia Docas 
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do Rio de Janeiro (CDRJ). O porto está localizado na costa oeste da baía de Guanabara, no 

Município do Rio de Janeiro. (ANTAQ)
127

 

As empresas que operam no Porto do Rio de Janeiro cumprem as exigências legais 

relativas às atividades de documentação do gerenciamento de resíduos sólidos. Contudo, estes 

não são adequadamente preenchidos, apesar de existir um modelo padrão que defina a forma 

de preenchimento. 

Ademais, a fiscalização por parte da autoridade portuária, no processo de retirada de 

resíduos de embarcação, é esporádica. Logo, nem todas as retiradas são acompanhadas pela 

CDRJ. 

Necessário acrescentar que foi constatado, como em outros portos supraanalisados, a 

ausência de equipamentos e procedimentos para descaracterização e esterilização de resíduos 

de embarcação.  

 

 Porto de Itaguaí/RJ 

 

Em 1973, o governo do então estado da Guanabara promoveu estudos para a 

implantação do porto na região da Baia de Sepetiba, destinado a atender, principalmente, ao 

complexo industrial de Santa Cruz (RJ). Com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de 

Janeiro, em 15 de março de 1975, a implantação do porto ficou a cargo da Companhia Docas 

do Rio de Janeiro. As obras de construção do píer foram iniciadas em 1976, seguidas em 1977 

pela dragagem, entrocamento e aterro hidráulico. O porto foi inaugurado em 7 de maio de 

1982. (ANTAQ)
128

 

O Porto de Itaguaí, localizado no estado do Rio de Janeiro, não realiza a retirada de 

resíduos de embarcações devido à ausência de atracação de embarcações senão as que apenas 

prestam serviço às empresas arrendatárias do mesmo.  

Todavia, a equipe do IVIG/COPPE/UFRJ destacou o potencial da atividade de retirada 

de resíduos de embarcações tendo em vista a crescente movimentação realizada por este 

porto. Ademais, inibiria assim possíveis condutas de lançamento de lixo na costa brasileira. 
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 Porto de São Sebastião/SP 

 

No inicio de 1920 o Porto de Santos já apresentava um considerado 

congestionamentos em suas atividades, e para amortizar tal situação, foi idealizada a 

construção de um porto próximo e que pudesse servir de apoio no Município de São 

Sebastião. Com este intuito de auxiliar a movimentação no Porto de Santos, o Porto de São 

Sebastião começou a ser construído em 1934 e finalizaram em 1954, mas as operações 

portuárias foram iniciadas somente em 1963. A partir de 4 de maio de 1989, criou-se um 

convênio entre a Secretaria dos Transportes e a DERSA para a administração do Porto de São 

Sebastião que a assumiu, a partir de 1993, o papel de autoridade portuária em São Sebastião. 

Atualmente, o Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São 

Sebastião, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo.  

(ANTAQ)
129

.  

O Porto de São Sebastião, segundo dados coletados pela equipe do 

IVIG/COPPE/UFRJ, não disponibiliza documento como modelo de inventário padrão para 

todo o porto no qual estabeleça as informações bem como as mesmas devem ser declaradas. 

Em especial, não há padrão adotado para informar a nomenclatura dos resíduos e tampouco as 

unidades de medida a serem adotadas. 

No que se refere aos resíduos oriundos das embarcações, o porto não disponibiliza 

documento como modelo de inventário padrão para todo o porto no qual estabeleça as 

informações bem como as mesmas devem ser declaradas. Em especial, não há padrão adotado 

para informar a nomenclatura dos resíduos e tampouco as unidades de medida a serem 

adotadas. 

 

 Porto de Santos/SP 

 

Devido ao aumento da cultura do café na província de São Paulo de modo particular 

na Baixada Santista, houve a necessidade de novas instalações portuárias adequadas para as 

exportações. Através de Decreto Imperial em 1888, foi autorizada a construção e exploração 

do porto de Santos. O contrato de concessão foi assinado em 1888 e, para o seu cumprimento, 

foi constituída a empresa Gaffrée, Guinle & Cia., mais tarde transformada em Empresa de 

Melhoramentos do Porto de Santos, e, por fim, em Companhia Docas de Santos. Em 2 de 
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fevereiro de 1892, foram inaugurados os espaços modernizados, em substituição aos 

trapiches, representando o início do funcionamento das instalações do porto de Santos como 

porto organizado. A partir de 7 de novembro de 1980, a administração foi assumida pela 

Companhia Docas do Estado de São Paulo (ANTAQ)
130

. A importância deste porto merece 

destaque, e neste sentido o Ministro Pedro Brito precisamente nos informa:  

 

(...) Porto de Santos, porque ali passam 25% de todo comércio internacional 

brasileiro. É a vitrine e a imagem para o mundo de tudo o que acontece no Brasil no 

setor portuário. (BRITO, 2010. Pág. 4.) 

  

O porto disponibiliza documentos relativos à atividade de retirada de resíduos de 

embarcações, contudo a equipe do IVIG/COPPE/UFRJ detectou divergências quanto ao 

preenchimento dos mesmos utilizados no sistema de informações para a gestão de resíduos. 

Em particular, foram encontrados campos incompletos e conflitos entre a tipologia de 

resíduos, e a não conformidades dessa natureza são seriamente prejudiciais para qualquer 

sistema de gestão. 

Os membros da equipe de gestão ambiental deste porto não acompanham as retiradas 

de resíduos de embarcação acostadas. Necessário ressaltar que essa medida se faz necessária, 

de modo a garantir informação em qualidade e quantidade suficiente para viabilizar uma 

gestão eficiente. 

A CODESP editou a Resolução interna n  o12.2012, de 27 de janeiro de 2012, no qual 

em atenção às Leis n  o 9.966/ 2000; Lei n  o9.605/1998; Resolução ANTT n  o 420 de 2004; 

e a Resolução ANTAQ n  o2.190 de 2011 aborda as etapas e fixa regras procedimentais na 

retirada de resíduos das embarcações acostadas no Porto de Santos. 

 

4.1.4 Portos da Região Sul 

 

Os portos da Região Sul do país apresentados no presente estudo são: Porto de 

Paranaguá, Porto de São Francisco do Sul, Porto de Itajaí, Porto de Imbituba e Porto de Rio 

Grande. 

A  
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Figura 11 a seguir demonstra a localização dos supracitados portos em todos os 

Estados da Região Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

 

 

 

Figura 11: Mapa da localização dos portos abordados na Região Sul. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Porto de Paranaguá/PR 

 

O Porto de Paranaguá teve inicio como o antigo atracadouro de Paranaguá, no ano de 

1872, sobre administração particular. Mas no ano de 1917, o Governo do Paraná tornou-se o 

administrador do porto, que recebeu as melhorias, necessárias para sua ascensão no cenário 

portuário do Brasil. A sua inauguração ocorreu em 1935, contudo somente em 11 de julho de 

1947 foi criada a autarquia estadual que levou o nome de Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina (APPA) (ANTAQ).
131

 

Para os resíduos provenientes de embarcações, os dados coletados pela equipe do 

IVIG/COPPE/UFRJ através dos manifestos do período de janeiro a dezembro de 2012, 

totalizando 2.400 m³ de geração de resíduos declarados, correspondentes a resíduo oleoso 

líquido.  A retirada de resíduos sem identificação por tipo ainda ocorre, apesar de ser um 
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volume mínimo de 10 m³ (0,03%). Outro aspecto a ser observado é a inexistência de resíduo 

reciclável nas retiradas das embarcações Essa situação de exceção se deve à característica do 

porto na atividade exportadora, fazendo com que a geração de resíduo seja 

predominantemente orgânico e também na manutenção dos equipamentos, com o resíduo 

oleoso líquido.  

Todos os resíduos de embarcações retirados no Porto de Paranaguá, inclusive os 

recicláveis, são considerados Resíduos Perigosos (Classe I), devido à probabilidade de 

contaminação por outros tipos de resíduos e por serem considerados potenciais vetores de 

pandemias.  

E como constatado em outros portos, não há uma padronização no preenchimento do 

manifesto de transporte. Apesar de o formulário ser expedido pelo Órgão Ambiental. 

 

 Porto de São Francisco do Sul/SC 

 

Quanto aos resíduos de embarcação, segundo dados coletados pelo 

IVID/COPPE/UFRJ, possuem procedimento de retirada conforme a Resolução nº 2.190/2011 

da ANTAQ e são pesados no porto, porém não possuem obrigatoriamente certificado de 

destinação final. É exigência do porto, através de uma norma interna, que toda retirada de 

óleo de embarcação seja acompanhada por uma empresa de segurança, que deve ser 

contratada pela agência marítima ou empresa transportadora.  

Foi observado que a grande maioria dos resíduos sólidos recicláveis gerados no porto 

é proveniente das embarcações. Porem, a exigência do certificado de destinação final não é 

realizada para todos os tipos de resíduos, incluindo os resíduos retirados de bordo. 

Verificou-se ainda, para embarcação, que a grande parte dos resíduos perigosos é 

constituída por resíduo líquido oleoso. Uma média anual de 2.999.408 kg de resíduo líquido 

oleoso proveniente de embarcação foi observada de 2010 a 2012. Em 2013, de janeiro a julho, 

foram gerados 1.642.940 kg deste tipo de resíduo. 

 

 Porto de Itajaí/SC 

 

Os primeiros estudos sobre o Porto de Itajaí datam do ano de 1905, mas somente por 

volta de 1914 foram construídos instalações portuárias pouco complexas, pois as obras do 

porto propriamente dito só foram iniciadas no ano de 1938. No ano de 1966 o porto por 
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decreto é então considerado porto organizado, no qual foi criada a Junta Administrativa do 

Porto de Itajaí (JAPI), a qual era responsável pela gestão e operação das atividades portuárias. 

Nos anos 80 devido aos problemas de deterioração de diversos locais da estrutura portuária, a 

PORTOBRÁS promoveu a reforma e recuperação completa do cais acostável. Com a extinção 

desse órgão, a administração do porto foi transferida para a administração da COSESP, mas 

para garantir o crescimento foi necessária a municipalização da gestão administrativa. A partir 

de então, o Município de Itajaí assumiu a gestão do porto (ANTAQ). 
132

 

A Resolução Interna 005/2012
133

 trata da retirada de resíduos sólidos e líquidos de 

embarcação no Porto de Itajaí, em conformidade com a Resolução 2190/ 2011 da ANTAQ. 

Este tipo de resíduo é transportado diretamente até o destino final, sem qualquer etapa 

intermediária nas áreas e instalações portuárias. O pedido de autorização para retirada deve 

ser carimbado pela ANVISA, Gerência de Meio Ambiente do porto, Receita Federal e Guarda 

Portuária. A Resolução 005/2012 vai além, pois proíbe a retirada de resíduos orgânicos de 

embarcações devido à impossibilidade de tratamento na área primária do porto, tendo em 

vista que estes resíduos apresentam risco zoossanitário e fitossanitário.  

A equipe do IVIG/COPPE/UFRJ observou que apenas duas empresas são cadastradas 

para entrar no porto com a finalidade de realizar a retirada de resíduos de embarcação, devido 

ao alto grau de exigências para cadastramento no porto. A empresa Vale Indústria e Comércio 

de Óleo Combustível Ltda. - EPP realiza a retirada somente de óleo e a empresa GETECMA 

faz a retirada de resíduos sólidos.  

Toda retirada de resíduos de embarcação é monitorada pela equipe da Guarda 

Portuária através de câmeras instaladas no porto. As filmagens de retirada de resíduos de 

embarcação registradas são armazenadas na Autoridade Portuária.   

Em relação aos resíduos de embarcação, somente óleo é pesado no porto, tendo o 

ticket de pesagem da balança anexado ao processo de retirada. Para os outros tipos de resíduos 

(resíduos sólidos), a quantidade vem estimada no pedido de autorização, sendo estimada 

também no momento de retirada (assinada pelo comandante). A quantidade real só aparece no 

certificado de destinação final, que é exigido para todos os tipos de resíduos de embarcação. 

O porto exige que todo resíduo reciclável retirado de embarcação seja doado para a 

COOPERFOZ, que emite certificado de destinação final.   

 

                                                 

132 http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Portos/2012/Itajai.pdf 

133  



134 

 

 Porto de Imbituba/SC 

 

A descoberta das jazidas de carvão no sul do Estado de Santa Catarina no final do 

século passado, promoveu à Imbituba a escolha para local do porto de escoamento desse 

mineral, que seria transportado desde as minas por uma estrada de ferro então em construção. 

Em 1912, por decreto, foi concedida a implantação de uma estação marítima na baía de São 

Francisco do Sul, entretanto as implantações das instalações portuárias tiveram início somente 

no decorrer do ano de 1919. Em 1922, foi criada a Companhia Docas de Imbituba (CDI), no 

qual obteve a concessão para executar os melhoramentos e explorar comercialmente o porto. 

Atualmente o porto é administrado pela CDI, empresa de capital aberto que detém a 

concessão para exploração comercial do Porto de Imbituba. Constituindo-se, assim, no único 

porto público do país administrado por uma empresa privada na atualidade. (ANTAQ)
134

 

Segundo informações coletadas pelo IVIG/COPPE/UFRJ O porto possui duas 

balanças rodoviárias, onde são pesados os resíduos gerados na área não arrendada e também 

os resíduos provenientes das embarcações. O mesmo não acontece para os resíduos 

provenientes dos terminais arrendados.  

Quanto aos resíduos retirados a bordo das embarcações, estes são de responsabilidade 

do navio, o qual é representado pela Agência Marítima, que responde perante a ANVISA. 

Todas as empresas que realizam o serviço de retirada de resíduos das embarcações atendem a 

Norma Técnica 001 MA, que tem por objetivo ―estabelecer os procedimentos administrativos 

e operacionais para a realização de abastecimentos de combustíveis e retiradas de resíduos 

sólidos de embarcações pelo cais público do Porto de Imbituba, sendo estes executados de 

forma segura e que permitam o melhor controle e fiscalização por parte da Autoridade 

Portuária‖.  

A Autoridade Portuária exige o Certificado de Destinação Final para os resíduos 

retirados de embarcações. Este tipo de resíduo é transportado diretamente até o destino final, 

sem qualquer etapa intermediária nas áreas e instalações portuárias, exceto as varreduras do 

cais que são reaproveitadas. O resíduo de varredura provém do derrame de mercadorias na 

descarga dos navios. Em sua maioria, ainda tem valor comercial e é coletado pelas empresas 

importadoras para reaproveitamento.  
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Apesar do cumprimento das exigências legais no que diz respeito à geração dos 

documentos para o transporte de resíduos, estes não são padronizados no porto como um todo 

(área arrendada e não arrendada). 

 

 Porto de Rio Grande/RS 

 

A construção do Porto Velho do Rio Grande data do início de 1869, mas sua 

inauguração ocorreu no ano de 1872. No ano de 1951 foi criado o Departamento de Portos, 

Rios e Canais (DEPRC), autarquia estadual que ficou responsável pela administração e 

exploração comercial do porto. Com o término da concessão no ano de 1994, foram feitos 

dois aditivos até que, em 1997 foi firmado um convênio entre o Ministério dos Transportes e 

o estado do Rio Grande do Sul, tornando o porto administrado pela Superintendência do Porto 

de Rio Grande (SUPRG) (ANTAQ).
135

 

O Porto de Rio Grande realiza a retirada de resíduos de embarcação. A equipe do 

IVIG/COPPE/UFRJ efetuou o diagnostico através dos dados declarados extraídos nos 

Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR).  

Contudo, não há uniformização nos dados declarados nos MTRs, principalmente no 

que tange à nomenclatura (tipologia) dos resíduos. Contudo, há padronização relativa a 

quantificação dos resíduos indicada por volume (m³), uma vez que o mercado local adota esta 

prática. 

A autoridade portuária fiscaliza o processo de retirada de resíduos de embarcação, 

contudo é realizada esporadicamente. Ou seja, desta forma, nem todas as retiradas são 

acompanhadas pela Autoridade Portuária. 

 

4.1.5 Observações Gerais 

 

Diante da análise dos vinte e dois portos marítimos brasileiros, através dos dados 

coletados pela equipe de campo do IVIG/COPPE/UFRJ, restou demonstrado que existem 

particularidades encontradas em todos os portos. A falta de padronização na atividade de 

retirada de resíduos de bordo, resíduos gerados pelas embarcações e retirados no porto, 

demonstra que poderá haver a necessidade de adaptação dos portos, conforme realidade local, 

para a implementação de padrão único a ser adotado em nível federal. 
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A maior parte da declaração dos resíduos de bordo é registrada em distintas unidades 

de medidas, ora em quilogramas, metros cúbicos ou unidades, conforme os dados coletados 

pelos pesquisadores do IVIG/COPPE/UFRJ. A falta de uniformização da informação 

declarada para quantificação deste material pode dificultar o gerenciamento do resíduo.  

A medida do recipiente de armazenamento dos resíduos deve ser sempre conhecida, 

pois a partir desta informação será estimada a quantidade do que foi gerado, e esta 

quantificação é uma importante etapa para a gestão de lixo conforme já debatido em ponto 

anterior. Os tipos de recipientes, bem como suas capacidades de acondicionamento, podem 

variar bastante, no que se refere às dimensões (profundidade, largura e altura) e capacidade, 

em volume (m
3
 e litros), desta forma é essencial a unificação desta informação para a correta 

quantificação. 

Ainda merece citar que, além das divergências sobre as unidades de medidas, foram 

detectadas pela equipe do IVIG/COPPE/UFRJ informações declaradas às autoridade portuária 

de forma incompleta. Em diversas ocasiões, a equipe se deparou com registros carecendo 

dados básicos como a data de retirada, quantidade e/ou unidade de medida.  

Para ilustrar didaticamente a situação cotidiana dos portos elencados, o Quadro 11 

exibe questões estudadas relacionadas às práticas gerenciais. Merece destacar que a principal 

fonte de informação foram os dados coletados pelos pesquisadores do IVIG/COPPE/UFRJ, 

contudo determinadas informações foram obtidas através dos sitos eletrônicos oficiais dos 

portos e de emails trocados com determinados administrações portuárias.  

Os dados pesquisados, a fim de esclarecer detalhes do gerenciamento dos portos, 

foram: a estruturação do Setor de Gerenciamento Ambiental, conforme estabelece a Portaria 

SEP nº 104 de 29/08/2013; a emissão da Licença Ambiental de Operação (LO) por órgão 

ambiental competente; a existência de credenciamento de empresas de prestação de serviço de 

retirada de resíduo da embarcação, conforme estabelece o art. 3, da Resolução nº 2.190/2011 

ANTAQ
136

; a instituição de certificado ou qualquer outro documento de retirada de resíduo da 

embarcação, de acordo com os parâmetros estabelecido pelo o art. 9 da mesma Resolução 

                                                 

136 Art. 3º Cabe à autoridade controladora realizar o credenciamento de empresas coletoras de resíduos para prestação de 

serviços de retirada de resíduos de embarcações na instalação portuária, conforme os procedimentos e documentos 

estabelecidos nos Anexos I e II. § 1º O credenciamento a que se refere o caput deste artigo inclui todas as etapas do serviço 

de retirada de resíduos de embarcações:  

I - coleta, acondicionamento e segregação dos resíduos a bordo da embarcação;  

II - transbordo ou remoção para terra;  

III - armazenagem temporária, quando couber, em área dedicada a essa  

função, dentro ou fora da instalação portuária, sempre sob responsabilidade do  

prestador do serviço;  

IV - transporte em veículo adequado;  

V - destinação em local apropriado. 
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ANTAQ
137

; se há padrão de preenchimento deste certificado/documentação; sobre a geração 

de alguma documentação referente ao controle de saída de resíduos; e por último se há 

estabelecido procedimento interno para retirada de resíduo de bordo e se esse está 

normatizado. 

                                                 

137 Art. 9º A autoridade controladora deverá instituir um modelo padrão de certificado de retirada de resíduo de embarcação 

a ser utilizado pelas empresas credenciadas, que contenha, no mínimo, as seguintes informações, conforme sugerido no 

Anexo III:  

a) nome da instalação portuária;  

b) número sequencial do certificado;  

c) número IMO e nome do navio;  

d) nome/razão social/CNPJ da empresa coletora de resíduos;  

e) horas de início e de término do trabalho a bordo;  

f) relação dos resíduos retirados de bordo, contendo a discriminação detalhada e respectivo volume, e o tipo de veículo 

utilizado para o transporte, por resíduo retirado;  

g) hora e local de entrega dos resíduos no destino final, com nome ou razão/denominação social, e endereço do recebedor;  

h) assinatura da empresa coletora de resíduos, do agente de navegação  

e do comandante da embarcação.  

§ 1º O certificado de retirada de resíduo de embarcação deverá conter campos destinados às assinaturas do responsável pela 

operação de retirada do resíduo, em nome da empresa credenciada, do comandante da embarcação ou seu agente marítimo, e 

do responsável pelo local de destino final dos resíduos.  

§ 2º A adoção dos certificados instituídos pela autoridade controladora fará parte do processo de credenciamento da empresa 

coletora de resíduos.  

§ 3º Os títulos e legendas do documento deverão ser publicados nos idiomas português e inglês. 



138 

 

Região Estado Porto 
Administração 

Portuária 

Setor de 

Gerenciamento 

Ambiental 

estruturado de 

acordo com a 

portaria SEP 

104 

O Porto 

possui 

Licença 

Ambiental 

de 

Operação 

(LO)? 

Credenciam

ento de 

empresas de 

prestação de 

serviço de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação. 

(Art. 3 

Resolução 

2.190/2011 

ANTAQ) 

Instituído 

certificado/docu

mentação de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação 

(art. 9 

Resolução 

ANTAQ 

2.190/2011)? 

Há padrão de 

preenchimento 

do 

certificado/docu

mentação? 

Gera 

documenta

ção de 

controle de 

saída de 

resíduos? 

Existe procedimento interno para 

retirada de resíduo e esta 

normatizado? 

Norte PA 

Porto de Vila do 

Conde 

Companhia de 

Docas do Pará – 

CDP 

Possui 

estrutura, mas 

não está de 

acordo com a 

Portaria. 

Sim. Sim. Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Porto de Belém 

Possui 

estrutura, mas 

não está de 

acordo com a 

Portaria. 

Sim. Sim. 

Sim, mas não 

cumpre 

exigências 

legais. 

Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Nordeste 

MA Porto de Itaqui 

Empresa 

Maranhense de 

Administração 

Portuária - EMAP 

Sim, e funciona 

adequadamente

. 

Sim. Sim. 

Sim, mas não 

cumpre 

exigências 

legais. 

Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

CE Porto de Fortaleza 
Companhia Docas 

do Ceará - CDC 

Sim, mas a 

equipe é 

reduzida para a 

demanda do 

Porto. 

Sim. _ Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

RN Porto de Natal 

Companhia Docas 

do Rio Grande do 

Norte - CODERN 

Sim, mas está 

em fase de 

implementação. 

Não. Sim. Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

PB Porto de Cabedelo 

Companhia Docas 

da Paraíba – 

DOCASPB 
_ Sim. _ 

Sim, mas não 

cumpre 

exigências 

legais. 

Não. Sim. 
Tem procedimento e não está 

normatizado 

PE Porto de Recife Porto do Recife S.A. 

Sim, mas a 

equipe é 

reduzida para a 

demanda do 

Porto. 

Não. _ 

Sim, mas não 

cumpre 

exigências 

legais. 

Não. Sim. 
Tem procedimento e não está 

normatizado 
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Região Estado Porto 
Administração 

Portuária 

Setor de 

Gerenciamento 

Ambiental 

estruturado de 

acordo com a 

portaria SEP 

104 

O Porto 

possui 

Licença 

Ambiental 

de 

Operação 

(LO)? 

Credenciam

ento de 

empresas de 

prestação de 

serviço de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação. 

(Art. 3 

Resolução 

2.190/2011 

ANTAQ) 

Instituído 

certificado/docu

mentação de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação 

(art. 9 

Resolução 

ANTAQ 

2.190/2011)? 

Há padrão de 

preenchimento 

do 

certificado/docu

mentação? 

Gera 

documenta

ção de 

controle de 

saída de 

resíduos? 

Existe procedimento interno para 

retirada de resíduo e esta 

normatizado? 

PE Porto de SUAPE 

Complexo Industrial 

Portuário de 

SUAPE 

Não. Sim. Sim. Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

AL Porto de Maceió 

Companhia Docas 

do Rio Grande do 

Norte - CODERN 

Sim, e funciona 

adequadamente

. ** 

Não. _ Não. Não. Sim. 
Tem procedimento e não está 

normatizado 

BA 

Porto de Salvador 

Companhia das 

Docas do Estado da 

Bahia - CODEBA 

Não. Não. Sim. 

Sim, mas não 

cumpre 

exigências 

legais. 

Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Porto de Aratu-

Candeias 
Não. Não. Sim. _ Não. Sim. 

Tem procedimento e está 

normatizado 

Porto de Ilhéus Não. Não. Não. * Não. * Não. Não. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Sudeste 

ES Porto de Vitória 

Companhia Docas 

do Espírito Santo –

CODESA 

Não. Não. Sim. *** Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

RJ 
Porto do Rio de 

Janeiro 

Companhia de 

Docas do Rio de 

Janeiro - CDRJ 

Sim, mas a 

equipe é 

reduzida para a 

demanda do 

Porto. 

Não. Sim. Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 
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Região Estado Porto 
Administração 

Portuária 

Setor de 

Gerenciamento 

Ambiental 

estruturado de 

acordo com a 

portaria SEP 

104 

O Porto 

possui 

Licença 

Ambiental 

de 

Operação 

(LO)? 

Credenciam

ento de 

empresas de 

prestação de 

serviço de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação. 

(Art. 3 

Resolução 

2.190/2011 

ANTAQ) 

Instituído 

certificado/docu

mentação de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação 

(art. 9 

Resolução 

ANTAQ 

2.190/2011)? 

Há padrão de 

preenchimento 

do 

certificado/docu

mentação? 

Gera 

documenta

ção de 

controle de 

saída de 

resíduos? 

Existe procedimento interno para 

retirada de resíduo e esta 

normatizado? 

Porto de Itaguaí 

Sim, mas a 

equipe é 

reduzida para a 

demanda do 

Porto. 

Sim. Não realiza a retirada de resíduo de embarcação. Não. 
Não realiza a retirada de resíduo 

de embarcação. 

SP 

Porto de São Sebastião 

Companhia Docas 

de São Sebastião – 

CDSS 

Sim, mas está 

em fase de 

implementação. 

Sim. Sim. *** Sim. Sim. 

Não. 

(previsto 

desde 

2013) 

Tem procedimento e está 

normatizado 

Porto de Santos 
Porto de Santos – 

CODESP 

Sim, mas a 

equipe é 

reduzida para a 

demanda do 

Porto. 

Não. Sim. *** Sim. Não. Não. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Sul 

PR Porto de Paranaguá 

Administração dos 

Portos de Paranaguá 

e Antonina - APPA 

Sim, mas a 

equipe é 

reduzida para a 

demanda do 

Porto. 

Não. Sim. **** Sim. **** Não. Sim. 
Tem procedimento e não está 

normatizado 

SC 

Porto de São 

Francisco do Sul 

Estado de SC – 

APSFS 
_ Não. Sim. 

Sim, mas não 

cumpre 

exigências 

legais. 

Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Porto de Itajaí 
Superintendência do 

Porto de Itajaí 

Sim e funciona 

adequadamente

. 

Sim. Sim. Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 

Porto de Imbituba 

Companhia Docas 

de Imbituba S/A – 

CDI 

Sim e funciona 

adequadamente

. 

Sim. Sim. Sim. Não. Sim. 
Tem procedimento e está 

normatizado 
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Região Estado Porto 
Administração 

Portuária 

Setor de 

Gerenciamento 

Ambiental 

estruturado de 

acordo com a 

portaria SEP 

104 

O Porto 

possui 

Licença 

Ambiental 

de 

Operação 

(LO)? 

Credenciam

ento de 

empresas de 

prestação de 

serviço de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação. 

(Art. 3 

Resolução 

2.190/2011 

ANTAQ) 

Instituído 

certificado/docu

mentação de 

retirada de 

resíduo da 

embarcação 

(art. 9 

Resolução 

ANTAQ 

2.190/2011)? 

Há padrão de 

preenchimento 

do 

certificado/docu

mentação? 

Gera 

documenta

ção de 

controle de 

saída de 

resíduos? 

Existe procedimento interno para 

retirada de resíduo e esta 

normatizado? 

RS Porto de Rio Grande 

Superintendência do 

Porto de Rio Grande 

– SUPRG 

Sim e funciona 

adequadamente

. 

Sim. 

Primeiro 

porto a 

obter LO 

pelo 

IBAMA. 

_ Não. Não. Sim. 
Tem procedimento e não está 

normatizado 

Quadro 11: Práticas gerenciais observadas nos portos públicos selecionados. (Elaboração própria.)  

 

 

 

 

Este quadro representa de forma sintética as informações coletadas no que se refere às questões sobre a gestão de gerenciamento e gestão 

de resíduos sólidos oriundos das embarcações. A comparação entre os dados relativos ao Setor de Gerenciamento Ambiental estruturado de 

acordo com a portaria SEP 104 mostra que a distorção da existência deste departamento está intimamente ligada à Administração Portuária e não 

à região no qual o porto está localizado. Possivelmente, a política ambiental não consta nas agendas de algumas autoridades e portanto está em 

distintas fases de implantação. 

Merece destaque o dado concernente a falta de padronização do preenchimento do documento de retirada do resíduo de bordo, no qual 

quase por unanimidade é observado este fato. A exceção observada se refere ao Porto de São Sebastião, localizado no Estado de São Paulo. 

O Porto de Ilhéus, por sua vez, chama atenção por não emitir documento de controle de saída deste tipo de resíduo do próprio porto. Bem 

como o Porto de São Sebastião, apesar de prever este documento através de normatização interna. 
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4.2 LEGISLAÇÃO  

 

O setor portuário demanda, como qualquer outra atividade, a observância da legislação 

nacional, em sentido latu, e internacional. A atividade de retirada de resíduos sólidos oriundos 

das embarcações, sob a ótica deste estudo, deve ser observada especialmente dois ramos 

autônomos do Direito: o Direito Portuário e o Direito Ambiental.  

Assim sendo, o presente ponto vem abordar a vasta legislação existente, listadas nos 

Anexos A ao F que versam sobre estes dois ramos do direito, tanto no âmbito federal como 

para alguns estados da federação nos quais existem os portos contemplados, no que tange a 

atividade debatida. E o se constata são as diversas fontes que abordam indiretamente este 

tema tecendo uma colcha de retalhos que tratam do mesmo assunto, e muitas vezes de forma 

incongruente. 

A principal fonte que trata exclusivamente da retirada dos resíduos oriundos das 

embarcações é a Resolução ANTAQ nº 2.190/2011 no qual estabelece que a retirada de 

resíduos das embarcações deve ser feita por empresas privadas cadastradas em cada porto, 

conforme analise no Capítulo anterior.  

 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A listagem constante nos Anexos já demonstra o excesso de normas, no sentido lato, 

que aborda direta e indiretamente o tema. O porto se submete aos regramentos nas esferas 

federais (Anexo A e C) estaduais (Anexos B e D) e municipais, além dos dispositivos 

internacionais (Anexo E). 

As ―normas‖ aludidas podem ser jurídicas, como Leis e Decretos; ou de cunho 

administrativo, como Resoluções Internas, Portarias; ou ainda de conteúdo técnico, como as 

normas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em momento 

posterior será explanado com maiores detalhes dessas distinções a fim de propor novas 

melhorias, bem como a ausência de uma Lei federal que trate dos resíduos sólidos específicos 

oriundos das embarcações.  

A classificação dos resíduos sólidos é uma etapa importante no ciclo de vida, contudo 

as divergências existentes especificamente no que se refere aos oriundos da embarcação torna 

a questão delicada. Isto porque na prática o lixo gerado no navio enquanto navega é 
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classificado de acordo com as regras da MARPOL, ao acostar no porto o mesmo deve estar de 

acordo com a classificação estabelecida pela ANVISA, e este mesmo material é classificado 

de acordo com as regras do CONAMA quando é descarregado no cais.  

Diante da variedade de normas, internas e legais, sobre o mesmo tema, o que se consta 

é diversidade de procedimentos estipulados em relação a retirada de resíduos oriundos das 

embarcações acostados nos portos públicos marítimos brasileiros.  
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5 PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS 

 

O desígnio desse capítulo é abordar as proposições de melhorias com vistas à adoção 

de boas práticas de gestão de resíduos descarregados pelas embarcações acostadas nos portos 

marítimos brasileiros. As propostas se resumem em cinco pontos negativos identificados a 

fim de impulsionar as melhorias em todo o território nacional e tornar o gerenciamento mais 

eficiente e eficaz dos portos nacionais: conflito na classificação, conflito nas informações 

prestadas, normas não coordenadas, normas de diversas fontes e falta de integração dos 

órgãos intervenientes. 

As principais fontes teóricas que ampararam esta etapa foram ―Manual Detalhado de 

Instalações Portuárias para Receptação de Resíduos‖, elaborado pela IMO e traduzido pela 

ANTAQ, e ―Guia de Boas Práticas Portuárias do Programa de Conformidade do 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros‖, 

preparado pela Secretaria de Portos em conjunto com o IVIG/COPPE/UFRJ - Instituto 

Alberto Luiz Coimbra. 

A Organização Marítima Internacional – IMO, umas das principais fontes 

internacionais sobre matéria marítimo e portuária, produziu o supracitado Manual, no qual 

prevê dispositivos para recepção e tratamento de resíduos oriundos das embarcações, em 

conformidade com a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 

conhecida como MARPOL/73. O documento prega que esta atividade não deve ser encarada 

como uma simples passagem do lixo gerado do mar para a terra, ou seja não transferir ou 

transformar a poluição para outro local: 

 

Geralmente é aceito que ao tomar medidas para impedir ou controlar a poluição 

(marinha), estas medidas não deveriam levar à mera transferência de resíduos e 

poluição do mar para a terra. Isto foi afirmado no Artigo 195 da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS): ―Ao tomar medidas para 

impedir, reduzir e controlar a poluição do ambiente marinho, os Estados devem agir 

de maneira a não transferir, direta ou indiretamente, danos ou ameaças de uma área 

para outra ou transformar um tipo de poluição em outro.‖ 

A capacidade de recepção deveria ser, pelo menos, adequada em termos de 

tempo e disponibilidade para responder às necessidades contínuas dos navios 

que utilizam o porto. As providências necessárias para facilitar a descarga de 

resíduos, misturas e todos os tipos de resíduos sem causar atrasos indevidos aos 

navios, tais como a notificação prévia das substâncias e quantidades esperadas para 

descarga, dutos ou equipamentos necessários para a descarga, etc., são tomadas entre 

o navio e a instalação de recepção. (grifos nossos) (IMO, 1995. Pág. 12).  
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A mesma fonte eleva a importância do assunto sobre a capacidade de receptação de 

resíduos de bordo pelos portos. Acrescentando esta capacidade deve estar em conformidade 

com o tempo disponível do navio acostado no porto, de forma a não onerar com possíveis 

atrasos. 

 

5.1 CONFLITO NA CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO  

 

 

A segregação dos resíduos ainda na origem, no caso no interior da embarcação, vem 

colaborar para uma gestão de resíduos eficiente, visto que acaba por influenciar toda a cadeia 

de resíduo como já verificado em capítulo anterior.  

Neste mesmo sentido, o Capítulo 3 desta dissertação observa e pontua exaustivamente 

a sua importância e a influencia direta em todo ciclo. Cabe acrescentar, nesta direção, os 

preceitos estabelecidos pelo Guia de Boas Práticas Portuárias Programa de Conformidade do 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros, 

elaborado pela SEP e IVIG/COPPE/UFRJ, no que se refere especificamente a importante 

etapa de segregação do resíduo de bordo:  

 
VII . SEGREGAÇÃO 

Consiste na operação de separação dos resíduos por classe, (...), identificando no 

momento de sua geração, buscando formas de acondicioná-lo adequadamente, (...) 

e a melhor alternativa de armazenamento temporário e destinação final.  

A segregação dos resíduos tem como finalidade evitar a mistura daqueles 

incompatíveis, visando garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem, e a 

segurança no manuseio. (...) (IVIG, 2014. Pág. 3) 

 

 

Sendo a segregação do material uma importante etapa a ser observada, é necessário a 

execução de forma coerente. A questão se torna problemática quando o resíduo é segregado 

em obediência à uma categorização, então é descarregado sob outro regramento e enfim 

direcionado à destinação final sob outra regra. A classificação dos resíduos de bordo é o 

elemento principal para a gestão do lixo, visto que a segregação deverá ser delineada 

conforme a determinação estipulada. Vale retomar as palavras do Guia supramencionado que 

pontua a questão com exatidão: 

 

Neste tópico foram identificadas situações que necessitam de reformulações para o 

bom desempenho no gerenciamento de resíduos sólidos, tanto de terra como de 

embarcação. São elas:  

(...) 

• 64% dos portos estabelecem algum tipo de classificação. Entretanto, não existe 

orientação especifica sobre qual normativa seguir para a classificação dos 

resíduos nas áreas portuárias. A classificação adequada é responsável pela 
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destinação ambientalmente adequada, portanto, um ponto chave no processo de 

gestão de resíduos sólidos; 

(grifos nossos) (IVIG, 2014. Pág.30) 

 

 

O que se observa na prática dos portos marítimos públicos brasileiros é o 

estabelecimento inadequado da classificação do resíduo oriundo da embarcação que assim 

prejudica o sistema de gestão de resíduos. Os resíduos gerados nas embarcações, enquanto 

estão navegando em alto mar, ora águas internacionais, são submetidos à classificação 

estabelecida pela MARPOL. O navio então ao acostar no porto deve descarregar o lixo em 

conformidade com o regramento da ANISA, no qual também estabelece outro tipo de 

classificação. Por fim, este mesmo resíduo ao sair do porto deve estar de acordo com a 

classificação prevista pela ABNT!  

Em suma, o exercício observado acima vem ilustrar exatamente a prática do processo 

de classificação de um mesmo resíduo. O conflito, neste caso, afeta diretamente todo o ciclo 

do mesmo resíduo que é categorizado em distintos momentos. A proposição de uma 

classificação única deste lixo específico a ser adotado em todo território nacional, e em 

conformidade com os parâmetros internacionais estabelecidos, viriam trazer melhoramentos 

eficazes e eficientes para a gestão deste resíduo. 

 

5.2 CONFLITO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Aparentemente este ponto pode parecer semelhante ao anterior, contudo, neste caso 

não se trata da classificação do resíduo. Foi comumente observado a existência de conflitos de 

informações prestadas no preenchimento de documentos referentes a retirada do mesmo 

resíduo de bordo descarregado. E é neste particular que o presente estudo visa abordar. 

O lixo gerado na embarcação deve estar discriminado no manifesto de resíduos 

contendo algumas informações como o tipo de resíduo, no caso a sua classificação, a 

quantidade, a forma de acondicionamento dentre outras informações. Contudo, foi constatado, 

segundo os dados coletados pela equipe do IVIG/COPPE/UFRJ que os Portos de Vila do 

Conde/PA, Belém/PA, Fortaleza/CE, Natal/RN, Recife/PE, SUAPE/PE, Salvador/BA, Aratu-

Candeias/BA, Vitória/ES, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP, Imbituba/SC, Paranaguá/PR e Rio 

Grande/RS não padronizam as informações nos documentos. Ou seja, a maioria dos portos 

analisados (66,6%) disponibilizam documentos a serem preenchidos de forma que 

proporcionam conflitos nas informações a serem prestadas. 
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O IVIG/COPPE/UFRJ diante desta constatação recomenda aos ―atores portuários‖, ora 

todos os órgãos intervenientes nos portos, a unificação das informações prestadas sobre os 

resíduos retirados das embarcações. Neste sentido, exemplifica até a padronização basilar de 

informações como a tipologia do resíduo, a unidade de peso e medida, e ainda a classificação. 

Este último, objeto de analise em item anterior.  

 

(...) para tanto, recomenda aos atores portuários:  

Secretaria de Portos da Presidência da República 

• Normatização das informações para resíduos de terra e de embarcações, com 

tipologia de resíduos, unidades de pesos e medidas e classificação (...); 

(IVIG, 2014. Pág. 47) 

 

O que se propõe é a padronização de informações prestadas pelas embarcações no 

qual visa favorecer o gerenciamento de resíduos de sólidos. O mesmo material deveria ser 

categorizado pela mesma classe e informado sobre a quantificação em peso, ou metro cúbico, 

conforme deveria ser estabelecido por um padrão. 

A situação se torna mais preocupante no porto de Ilhéus/BA no qual foi constatado 

que sequer existe qualquer formulário ou documento disponibilizado daquele tipo na 

execução da gestão de resíduos, ora retirada do lixo no porto. Desta forma, como não há 

estipulação de qualquer unidade de medida, assim a autoridade portuária desses portos 

desconhecem as informações relativas a primeira etapa, ou seja, a geração. Neste caso, o 

gerenciamento de resíduos oriundos das embarcações é flagrantemente ineficaz e ineficiente 

devido ao desconhecimento de informações.  

O conflito de informações prestadas, no que se refere a unidade de medida, torna 

dificultoso o processo de gerenciamento dos resíduos. Isto porque a declaração não 

padronizada do resíduo gerado, no caso o lixo embarcado, pode afetar diretamente o restante 

da cadeia do ciclo de vida
138

 do resíduo. Em poucas palavras, o conflito das informações 

prestadas pode afetar indiretamente até a disposição final do resíduo.  

Neste caso, o avanço pode ser alcançado mediante o estabelecimento e a 

implementação de uma categoria única de informações a serem prestadas. E com um sistema 

declaratório e unificado, no qual no próprio formulário se estipule determinados dados como a 

unidade de medida padrão, será possível quantificar com segurança o resíduo gerado. 

 

                                                 

138
 As etapas citadas se referem ao acondicionamento, coleta, transferência, tratamento e disposição final, 

apresentadas no Capítulo 3 da presente dissertação. 
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5.3 NORMAS DE DIVERSAS FONTES 

 

As normas brasileiras relativas aos resíduos sólidos portuários, em especial aos 

oriundos das embarcações, são de distintas fontes. Isto porque poucas tratam especificamente 

sobre este assunto, desta forma, distintas fontes acabam por normatizar esta atividade. Cabe 

recordar que o Direto Brasileiro é positivado, conforme já exposto na dissertação, fazendo 

com que as práticas exercidas devam ser previstas em quase a sua totalidade.   

Inicialmente cabe distinguir os atos administrativos, das leis propriamente ditas e das 

normas técnicas. E assim compreender as fontes que órgão pode editar cada regramento. 

Os atos administrativos normativos ou gerais, assim como as leis, têm caráter de 

comandos gerais e abstratos, alcançando todos os administrados ao qual se submetem. 

Todavia, não podem ser consideradas leis no sentido formal. Esses atos são considerados leis 

em sentido material, já que regulam sobre a matéria de leis, e tem como função explicitar a 

norma legal, sendo vedada a criação de direitos ou deveres não previstos em lei.  

Já o sentido formal é o propriamente distingue o ato da lei, pois está relacionado a 

forma de constituição dessas normas. A aprovação de uma lei percorre por um processo 

legislativo próprio e de ritos rígidos a serem observados, enquanto que os atos normativos 

surgem de procedimento mais simples. Os atos normativos são subordinados e inferiores à 

leis no sentido hierárquico, mas se sobrepõem aos atos individuas, ainda que emanados da 

mesma autoridade administrativa.  

Existem algumas espécies de atos administrativos, o número exato não é unânime 

conforme o entendimento de cada doutrinador, porem cabe destacar os principais: ato 

normativo, ora tratado, no qual vincula uma norma jurídica individual ou concreta para 

viabilizar a execução de uma lei; ato enunciativo, no qual a Administração Pública certifica 

ou atesta a ocorrência de um fato ou emite opinião sobre assunto submetido (certidão, 

atestado ou parecer); ato ordinatório, que disciplina o funcionamento bem como a consulta 

dos agentes públicos (instrução); ato negocial, no qual a Administração Publica concede a 

prevenção do administrado com o estabelecimento de relação negocial (licença); e o ato 

punitivo, simboliza a sanção em decorrência de uma infração cometida (multa).  

No caso em tela, cabe citar as palavras de Dwiht Cerqueira Ronzani, que esclarece de 

forma direta os principais atos administrativos estudados: 

 

Ato Administrativo Normativo é o que contem um comando geral do Poder 

Executivo, visando à correta aplicação da lei. (...) 
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Decretos são atos privativos do Chefe de Estado, visando a prover situações gerais 

ou individuais. O decreto regulamentar (ou de execução) é o que visa a explicar a lei 

e facilitar-lhe a execução, aclarando seus mandamentos e orientando sua aplicação. 

Tal decreto, em geral. Aprova, em texto à parte, o regulamento a que se refere. 

Regulamentos são atos administrativos postos em vigência por decreto, para 

especificar os mandamentos da lei ou prover situações ainda não disciplinadas por 

lei. Dessa conceituação, resultam os caracteres marcantes do regulamento: ato 

administrativo (e não legislativo), ato explicativo ou supletivo da lei, ato 

hierarquicamente inferior à lei e ato de eficácia externa.  

Instruções normativas são atos administrativos, expedidos por autoridade 

competente para execução das leis, decretos e regulamentos.  

Regimentos são atos administrativos, normativos de atuação interna, destinados à 

regência de órgãos colegiados e corporações legislativas.  

Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades 

do Executivo (agentes políticos lato sensu), (...) para disciplinar matéria de sua 

específica competência. 

Ato Administrativo Ordinatório é o que visa a disciplinar o funcionamento da 

Administração e o comportamento funcional de seus agentes. Examinemos alguns 

deles. 

Instruções são ordens escritas e gerais a respeito do modo de execução de 

determinado serviço, expedido pelo superior hierárquico para a orientação de seus 

subordinados. 

Circulares são ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas a determinados 

agentes administrativos, incumbidos do desempenho de certas tarefas em 

circunstancias especiais. 

Avisos são atos emanados dos Ministérios de Estado, a respeito de assuntos afetos a 

seus Ministérios.  

Portarias são atos administrativos internos, pelos quais superiores hierárquicos 

expedem aos seus subordinados determinações gerais ou especiais, bem assim 

designam servidores para funções secundárias.  

(...) 

Ato Administrativo Negocial é a manifestação unilateral da Administração, coincide 

com pretensão do particular, visando à concretização de negócios jurídicos públicos, 

não adentrando na esfera contratual. (...)  

Licença é o ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual o Poder Público, 

verificando que o interessado atendeu todas as exigências legais, faculta-lhe o 

desempenho de atividades ou realização de atos materiais, antes vedados ao 

particular. (...) 

Autorização é o ato administrativo discricionário e precário, pelo qual o Poder 

Público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou 

utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu exclusivo ou 

predominante interesse, a que a lei condiciona à aquiescência previa da 

Administração, tais como o uso especial do bem público, o porte de arma (...) 

(RONZANI, 2003. Pág. 145 a 147)  

 

A norma técnica, editadas por órgãos especializados, não tem o condão de lei. Estes 

documentos fixam requisitos técnicos de qualidade, desempenho, segurança entre outros 

aspectos. Contudo são de extrema importância para definir parâmetros cientificamente 

comprovados a serem seguidos. Eventualmente uma norma pode adquirir status de 

cumprimento legal, quando são citadas expressamente para o cumprimento de Regulamentos 

Técnicos. Neste caso, a título de exemplo, cabe observar as normas técnicas quando estas são 

citadas expressamente nas leis publicadas, como no Código de Defesa do Consumidor: 

 

http://www.normalizacao.cni.org.br/normas_tecnicas_regulamentos.htm
http://www.normalizacao.cni.org.br/normas_tecnicas_regulamentos.htm
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas:  

  VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo 

com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 

específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 

outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Conmetro); (grifos nossos) 

 

O que se observa, portanto, é o elevado número de regramentos sobre a matéria 

resíduos e nenhuma Lei sobre o assunto específico do resíduo desembarcado. E diante deste 

cenário surge a sobreposição de normas e assim inúmeras interpretações de normas editadas a 

fim de trazer regramentos para esta atividade. Esta situação já fora prevista e expressamente 

citada no Manual Detalhado de Instalação Portuárias para Recepção de Resíduo, produzido 

pela IMO, tanto que o mesmo documento admite que a elaboração de uma lei específica sobre 

o assunto não é uma tarefa fácil diante da complexidade do tema e ainda assim propõe única 

lei que possibilite cobrir todas as etapas:  

 

Se um país dispõe de legislação que lide com resíduos gerados em terra, esta 

deveria ser revisada antes de se desenvolver uma legislação complementar 

sobre resíduos gerados em navios. Isto irá contribuir para o desenvolvimento de 

uma estrutura legal coerente e evitar a proliferação de leis e regulamentações 

difíceis de inspecionar e fiscalizar, gerando superposições ou lacunas, ou que 

sejam deficientes ou suscetíveis a interpretações conflitantes. 

A elaboração de regulamentações eficazes é uma tarefa difícil. Uma vasta gama de 

fontes de resíduos e de operações de manuseio precisam ser cobertas, e ainda assim 

as regulamentações precisam ser práticas para a fiscalização. Novas 

regulamentações sobre resíduos gerados em navios precisam ser encaixadas em um 

quadro referencial de leis já existente. Um aspecto básico, contudo, é que resíduos 

gerados em navio, depois de recebidos em terra, deveriam ser tratados da 

mesma forma que os resíduos gerados em terra. Várias destas regulamentações já 

desenvolveram os seus próprios sistemas de classificação e permissão. Além disso, 

as regulamentações e classificações relativas a resíduos perigosos devem levar em 

consideração a Convenção da Basiléia, onde se considera o transporte trans-

fronteiriço de resíduos perigosos. (...) Ao cobrir as suas respectivas áreas de 

aplicação, as leis existentes podem resultar em alguma superposição ou até 

mesmo inconsistência (ou seja, conflitos). Em alguns casos, elas podem 

complementar umas às outras de maneira a fornecer uma cobertura mais completa. 

A natureza de uma tal interação é determinada por como cada parte da legislação é 

redigida. (grifos nossos) (IMO, 1999. Pág. 31) 

 

Em poucas palavras, com clareza peculiar, a Análise e Avaliação da Organização 

Institucional e da Eficiência de Gestão do Setor Portuário Brasileiro detecta com exatidão a 

realidade legislativa brasileira em matéria portuária. A lei geral não é clara e de tal modo 

acaba propiciando o surgimento de normas infralegais que acabam regulando matérias 

ignoradas: 

Os principais aspectos gerais sobre o marco regulatório que dificultam o rápido 

desenvolvimento do setor portuário consistem na falta de total clareza e 

consistência de alguns tópicos/trechos da Lei dos Portos (incluindo suas 
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alterações incorporadas ao longo das décadas), a profusão de instrumentos 

infralegais que disciplinam temas que deveriam ser tratados em lei e a 

assimetria regulatória (...). (BNDES, Vol. I. Pág.67) (grifos nossos) 

 

O mesmo documento supracitado é ainda enfático ao asseverar sobre a quantidade, 

considerada elevada, de normas infralegais que regulam a atividade portuária. E o mesmo 

quadro não é distinto da situação observada na atividade de retirada de resíduos sólidos 

oriundos das embarcações: 

 

Há grande profusão de normas infralegais sobre a atividade portuária, as quais 

disciplinam temas que deveriam ser previstos em lei, gerando insegurança jurídica. 

(...) (BNDES, Vol. III, 2012. Pág. 41) 

 

 

Cabe ressaltar, como bem exposto no trecho acima, que a matéria portuária é regulada 

através de uma excessiva quantidade de normas, sobretudo infralegais tais como portaria, 

instruções dentre outros. Os resíduos portuários, em especial os de bordo, seguindo a prática 

observada, igualmente são regulados por distintas normas de diversas fontes. Não obstante a 

tentativa frustrada da ANTAQ em regular a matéria através de uma resolução, como estudado 

em momento anterior.  

Nesse sentido, corrobora o IVIG/COPPE/UFRJ, através do Guia de Boas Práticas 

Portuárias Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros, no qual identifica a sobreposição de diretrizes, ora 

regramentos estabelecidos em distintas normas, como uma situação que carece de 

reformulação: 

 

Neste tópico foram identificadas situações que necessitam de reformulações para o 

bom desempenho no gerenciamento de resíduos sólidos, tanto de terra como de 

embarcação. São elas:  

(...) 

• Sobreposição de diretrizes de diferentes órgãos fiscalizadores no tocante à 

condução do gerenciamento de resíduos; (grifos nossos) 

(IVIG, 2013. Pág. 30) 

 

 

A promulgação de uma única lei federal abordando as diretrizes gerais, estipulando as 

etapas além de determinar a competência técnica e fiscalizatória para determinado órgão, é o 

cenário apropriado para uma correta gestão e gerenciamento de resíduos sólidos portuários, 

em especial os de bordo. A indicação expressa de outro órgão para regular a matéria técnica 

tambem se faz fundamental, através de Resoluções com status de lei em nível nacional, com 

propósito de regular com dinamismo atualizado aperfeiçoado com as novas tecnologias. 
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5.4 NORMAS NÃO COORDENADAS 

 

Distintas normas abordam o mesmo tema como os resíduos sólidos portuários, 

conforme já debatido no estudo em tela, contudo não necessariamente seguem o mesmo 

entendimento. Mas ao contrário, esta sobreposição de normas irregulares acaba por regular a 

mesma matéria e consequentemente são detectados alguns pontos conflitantes. 

A conceituada instituição internacional IMO já detectou em outras nações situações 

similares no que se refere à falta de coordenação das normas. Para tanto, propõe uma 

regulação técnica e única para o gerenciamento eficaz dos resíduos sólidos de bordo como 

consta no Manual Detalhado de Instalação Portuárias para Recepção de Resíduos: 

  

A experiência em diversos países tem demonstrado que o gerenciamento eficaz de 

resíduos depende de uma combinação de medidas, ao invés de uma iniciativa 

técnica ou regulatória única. A estratégia deveria, preferencialmente, visar a ação 

simultânea e não seqüencial nas seguintes frentes (que não estão listadas em ordem 

de importância): 

1. desenvolvimento de legislação para estabelecer padrões aceitáveis para 

instalações do manuseio de resíduos, exigindo o monitoramento e relatórios 

sobre as operações envolvendo resíduos; 
2. desenvolvimento de procedimentos e instalações para fiscalização da 

legislação, para monitorar os resíduos e os serviços prestados aos navios e para 

a realização de operações práticas de descarte; 

3. cooperação e apoio de todas as partes envolvidas, tais como organizações 

governamentais, autoridades portuárias e a indústria; 

4. estabelecimento de recepção segura e eficaz, instalações de tratamento e 

disposição, e o gerenciamento seguro das instalações existentes, (...) 

5. implementação através de ações de curto prazo para a implementação imediata e 

uma abordagem por etapas para as ações de longo prazo. Constatou-se que o 

aperfeiçoamento gradual, porém simultâneo, de todos os elementos da estratégia é 

mais eficaz do que um passo importante, porém isolado. (...) A necessidade de 

ajustar o ritmo da mudança local também é um argumento forte a favor de 

uma seqüência de passos para desenvolver controles dentro de um contexto 

geral de gerenciamento, ao invés da implementação imediata de tudo dentro de 

uma matriz completa. (grifos nossos) (IMO, 1999. Pág. 20) 

 

As experiências internacionais detectadas pelo IMO podem ser observadas com 

precisão no Brasil. Neste sentido, a documento Análise e Avaliação da Organização 

Institucional e da Eficiência de Gestão do Setor Portuário Brasileiro descreve a falta de 

coordenação das normas portuárias. A situação descrita aborda como exemplo o tratamento 

dado às cargas movimentadas, mas como já exaustivamente debatido a mesma circunstância é 

igualmente observada na execução da atividade de retirada de resíduos oriundos das 

embarcações acostadas.  
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Não se trata, aqui, de criticar o conceito adotado no Decreto de carga própria e de 

terceiros; não é esse o problema aqui apontado. O que se pretende destacar é que 

tal matéria, dada a sua importância (pois define, em verdade, as possibilidades de 

atuação por meio de um terminal privativo de uso misto) deveria ser disciplinada 

por lei. Não se discute o mérito da norma, mas sim sua forma. Há ainda outros 

exemplos. Pode-se citar o art. 26 da Resolução 1.660/2010 da ANTAQ, o qual, sem 

qualquer base em lei, traz um conceito de carga própria diverso quando o 

projeto for apoiado pela SUDAM, SUDENE e SUDECO, desde que nas suas 

respectivas áreas de atuação. Ou ainda, o art. 31 da mesma Resolução, que cria um 

poder unilateral para a ANTAQ (sem base legal) de determinar a utilização, pelos 

operadores de terminais privativos, dos trabalhadores portuários registrados no 

OGMO, caso a Agência verifique a ocorrência de precarização de mão-de-obra ou 

potencial conflito concorrencial. De igual modo, a regulação existente sobre 

terminais de passageiros e ETC consta, basicamente, nas Resoluções da ANTAQ 

(Resolução 1.556/2009 e Resolução 1.555/2009, respectivamente). A Lei dos Portos 

praticamente nada dispõe sobre o tema. Evidentemente que, sendo tais atos de 

natureza administrativa, há possibilidade de mudança das condições neles 

estipuladas de forma muito mais simples e rápida (quando se tem em vista o 

processo legislativo). Todavia, este, por mais moroso que seja, possibilita um debate 

mais amplo sobre medidas que repercutem de modo intenso no setor. Dessa forma, a 

mudança rápida feita pelos atos administrativos de aspectos fundamentais (...) gera 

uma insegurança jurídica para a realização de investimentos privados. (BNDES, 

Vol. III, 2012. Pág. 41) 

 

Neste particular, a proposição de uma norma coordenada segue o mesmo soluto 

abordado no item anterior, porém sobre outra prima. Destarte, com a promulgação de apenas 

uma lei federal regulando o mesmo assunto finda a falta de coordenação detectada, fruto de 

multiplicidade de regulamentações. Visto que os resíduos sólidos portuários, ora 

negligenciados pelo poder legislativo federal, contaria com enfim um norte legislativo.    

 

5.5 FALTA DE INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS INTERVENIENTES 

 

De forma geral, existe uma quantidade consideravelmente elevada, conforme já visto 

no segundo capítulo do presente estudo, de órgãos intervenientes das atividades portuárias. 

No tocante especificamente aos resíduos oriundos das embarcações, a realidade não é 

diferente. Destarte, muitas vezes estes atores regulam, adentro de suas competências, sobre o 

mesmo assunto de formas disformes. Neste sentido, o Relatório de Análise e Avaliação de 

Organização Institucional e da Eficiência de Gestão do Setor Portuário Brasileiro, em 

atendimento a solicitação do BNDES, já se posicionou sobre o objeto. Acrescenta ainda a 

falta de integração destes atores e as ―dinâmicas distintas de trabalho‖: 

 

A baixa coordenação entre agentes intervenientes nos portos (principalmente 

Receita Federal, ANVISA e órgãos do MAPA) representa entraves ao processo de 

fiscalização e liberação de navios e cargas, aumentando o tempo de permanência das 

cargas na zona portuária, diminuindo a capacidade dinâmica de armazenagem e 

prejudicando a produtividade nos portos. Os órgãos, na maioria dos casos, 

realizam inspeções em momentos distintos, possuem sistemas de informação não 
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integrados, procedimentos díspares, além de possuírem dinâmicas distintas de 

trabalho. 

 

Falta de padronização dos processos de fiscalização em diferentes portos. Ainda 

que os papéis e responsabilidades sejam razoavelmente bem definidos nos processos 

de fiscalização e liberação das cargas, existem questões dentro das próprias 

entidades. Em diversos casos, foi observado que a existência de um nível elevado 

de autonomia para as superintendências/órgãos regionais tem levado a uma 

inconsistência/falta de padronização dos processos em diferentes regiões. Isso 

acarreta numa percepção de elevada discricionariedade e falta de coordenação 

entre os diferentes agentes (com efeitos também nos operadores e agentes de 

carga/despachantes). Por exemplo, são observados processos e critérios distintos no 

tratamento das cargas pela Receita Federal nos diversos portos. (BNDES, 2012.Pág. 

23) (grifos nossos) 

 

 

Os órgãos intervenientes muitas vezes não estão integrados visto que em alguns casos 

se observa a multiplicação de procedimentos similares para a execução de mesmo ato com 

mesmo intuito fiscalizatório. Este sintoma, que afeta negativamente o gerenciamento e a 

agilidade cotidiana, é oriundo da falta de clareza das múltiplas regras estabelecidas. E neste 

sentido, a mesma fonte supracitada é sensata e precisa: 

 

Acúmulo de muitas instituições atuando no controle sobre os agentes do setor, 

em especial, as Autoridades Portuárias As APs submetem-se ao controle de um 

elevado número de órgãos – ANTAQ, TCU, CGU e MP, que, de maneira muito 

frequente, demandam dados e informações. A falta de uma sistemática das 

necessidades de informações (prazos, tipos de informações) costuma gerar uma 

quantidade significativa de demandas “ad hoc”, inclusive com repetições de 

pedidos e necessidades de explicações. Essa situação, associada às lacunas 

gerenciais (tanto de disponibilidade de recursos humanos quanto de capacitação) 

mencionadas anteriormente, contribuem para impactar de forma relevante a gestão 

das APs – aumentando prazos e reduzindo o nível de dedicação da alta gestão a 

outros processos importantes (por exemplo, planejamento). 

Além disso, são observadas algumas duplicidades de controles que apresentam 

algum impacto nos processos, (...) Por fim, a existência de falta de clareza das 

regras estabelecidas ou mesmo o desalinhamento de posições entre os agentes 

de planejamento e formulação de políticas tem requerido uma atuação mais 

ampla dos órgãos de controle, como por exemplo, na questão sobre as autorizações 

a terminais privativos de uso misto. (BNDES, 2012. Pág. 24) (grifos nossos) 

 

 

Destarte, o resíduo sólido oriundo das embarcações acostadas em portos brasileiros 

não é objeto de nenhum órgão específico. Mas ao contrário, no qual quatro agentes atuam 

como fiscalizadores deste lixo, como veremos a seguir, além de ser objeto de normatização de 

outros órgãos.  

Novamente cabe recorrer ao já citado Manual Detalhado de Instalações Portuárias para 

Recepção de Resíduos no viés de estabelecimento de um órgão federal para o fim específico 

de gerenciamento deste resíduo:  



155 

 

 

Uma série de passos práticos tomados em conjunto pode gerar uma melhora precoce 

na coleta de resíduos e na situação da disposição, com um esforço e um custo 

relativamente pequenos. Estes passos também irão colocar os fundamentos para uma 

abordagem mais sistemática para o gerenciamento de resíduos a longo prazo. É 

enfatizado sempre de novo que estes passos sejam perseguidos em paralelo, ao invés 

de em uma seqüência particular.  

1. Designar a agência responsável, no nível nacional, pela iniciação e 

coordenação do estabelecimento de uma estratégia de gerenciamento de 

resíduos. 

Se não existir uma estratégia de gerenciamento de resíduos no nível nacional, será 

necessário responsabilizar uma agência governamental pelo desenvolvimento da 

estratégia. Isto pode exigir o estabelecimento de uma nova agência, que deveria ter 

uma equipe e recursos adequados a fim de executar as suas tarefas e 

responsabilidades. A primeira tarefa desta agência seria preparar um plano que trace, 

em linhas gerais, o procedimento a ser seguido para o desenvolvimento de uma 

estratégia de gerenciamento de resíduos, um cronograma, as partes envolvidas, 

orçamentos e ações iniciais. 

2. Aprender tanto quanto possível sobre a situação de resíduos (...)  

6. Comunicação e educação O gerenciamento eficaz de resíduos demanda um 

esforço articulado. Obter o apoio de todas as partes envolvidas (porto, público, 

indústria, governo) é um fator-chave. A comunicação adequada de idéias, papéis e 

necessidades é vital. Portanto, recomenda-se que as discussões com a indústria, as 

organizações governamentais que estarão envolvidas, a educação do público, etc., 

iniciem o mais cedo possível. (...) (IMO, 1999. Pág. 21 a 23) (grifos nossos) 

 

 

 

O Guia, organizado pelo IVIG/COPPE/UFRJ, dedica parte do documento ao 

diagnóstico do setor, com base nos vinte e dois portos observados. E não surpreende detectar 

a ausência de padronização de atuação dos órgãos ambientais que afetam, portanto, 

diretamente o gerenciamento eficaz dos resíduos sólidos oriundos das embarcações:  

 

Neste tópico foram identificadas situações que necessitam de reformulações para 

o bom desempenho no gerenciamento de resíduos sólidos, tanto de terra como de 

embarcação. São elas:  

(...) 

• Não há padronização nos procedimentos de fiscalização por parte dos órgãos 

ambientais (federal, estadual e municipal), instancia primeira de controle das 

atividades de gerenciamento dos resíduos. Essa situação é refletida em 55% dos 

portos que não encaminham os documentos de controle para órgãos competentes; 

(IVIG, 2013. Pág. 30) 

 

A Figura 12 a seguir explana exatamente a situação suscitada no qual o resíduo 

retirado da embarcação para seguir seu curso necessita ter ―quatro carimbos‖. Ou seja, para 

que o lixo siga o seu ciclo de vida necessita de ter o pedido ―deferido‖ pela ANVISA e o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; além de ser ―autorizado‖ pela Receita 

Federal e pela autoridade portuária.   
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Figura 12: Formulário de Autorização de retirada de resíduos sólidos de embarcações no Porto do Rio de Janeiro. 
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Resta demonstrado que quatro órgãos devem se manifestar positivamente para que o a 

simples tarefa de retirada de resíduo de bordo seja executada. Contudo, as circunstâncias se 

tornam agravantes quando se acrescenta a falta de integração destes atores atuantes.  

A agilidade no procedimento deveria ser resolvida em apenas uma única esfera de 

competência, ao contrário da multiplicidade existente. Esta possibilidade é observada com a 

adoção da gestão pública integrada, através da formulação de redes
139

. 

Cabe trazer o conceito elucidado pelo ilustre Enrico Saraiva sobre redes 

organizacionais. Necessário notar que esta consideração  

 

Conforme Börzel, os autores parecem coincidir em que uma rede, no âmbito 

público, é um ―conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não 

hierárquica e interdependente, que vinculam uma variedade de atores que 

compartilham interesses comuns com relação a uma política e que trocam recursos 

para satisfazer esses interesses compartilhados, reconhecendo que a cooperação é 

a melhor maneira de atingir objetivos comuns‖. Nesse entendimento existem 

alguns autores que consideram as redes de política publica como uma metáfora para 

destacar o fato de que a elaboração de políticas envolve um grande número e ampla 

variedade de atores. Outros acham tratar-se de uma ferramenta analítica destinada a 

analisar as relações entre atores que interagem em um determinado setor de política 

publica. Um terceiro grupo de autores considera as redes como um método de 

análise da estrutura social
140

. (SARAIVA, 2002.)  

 

A autora Bianor Scelza Cavalcanti nos ensina sobre a possibilidade ao tratar das redes 

de competência formada para a Gestão de Recursos Hídricos. A analogia ao caso é 

plenamente pertinente eis que as atividades relacionadas ao gerenciamento de recursos 

hídricos são plurais de certa complexidade·, assim como o gerenciamento do setor portuário. 

Desta forma, incumbe as palavras da citada autora na elucidação da adoção de redes bem 

como nos esclarecimentos quanto aos objetivos:  

 

(...)rede interorganizacional expressa um padrão total de integração em um grupo de 

organizações que se dispõe a atuar conjuntamente, como um sistema, para alcançar 

objetivos próprios e coletivos, ou resolver problemas específicos de uma clientela-

alvo ou setor. As organizações atuando como ―rede‖ estariam orientadas não apenas 

para seus objetivos coletivos próprios, mas tambem realizando-os através de 

objetivos coletivos. (grifos nossos) (CAVALCANTI, 2001) 

 

                                                 

139
 Nesse ponto, a autora agradece ao professor Frederico Lustosa da Costa a elegante formalização da ideia. 

140
 BÖRZEL, Tanja. Op.cit., p.254. 
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Através de gestão integrada dos órgãos se visa transformar o atual modelo gerencial 

existente e não torna-lo mais burocrático. Inicialmente pode haver a falsa impressão de 

burocratização, mas ao contrário como claramente traduz a autora:  

 

Em essência, cabe reconhecer que o modelo burocrático, com sua concepção 

mecânica, apesar de nos ter bem servido na consolidação administrativa da 

República federativa nas muitas instâncias de bem-sucedidas aplicações, de há 

muito transformou-se em elemento restritivo, senão impeditivo, à realização de 

nossos anseios coletivos. Não se trata, portanto, de aperfeiçoá-lo, superando 

conhecidas deficiências sempre passíveis de correção, mas sim de substituí-lo por 

uma nova ordem de coisas, cuja lógica subjacente é radicalmente diferente da 

atual e exige, portanto, correspondente transformação no enfoque da gestão. 
(grifos nossos) (CAVALCANTI, 2013) 

 

Ainda que pese a dificuldade na implementação de uma rede de competência no 

exercício de gerenciamento governamental dos resíduos de bordo urge a real necessidade de 

solucionar a questão. A falta de integração dos órgãos intervenientes, já constatada, pode ser 

enfraquecida com a fixação de um grupo de tarefas, ainda que em carater experimental. Vale 

tomar a definição trazida por Humberto Falcão Martins: 

 

Forças-tarefa, grupos de trabalho etc.: unidades colegiadas temporárias dotadas, 

muitas vezes, de autoridade executiva, mas usualmente focada em problemas 

específicos que, por sua natureza, são urgentes, relevantes e intersetoriais (Timsit 

1988, in Peters, 1998:35). (MARTINS, 2003) 

 

Este grupo de trabalho, de caráter temporário, segue a concepção de coordenação 

proposta pelo autor Mintzberg sob cincos aspectos: 

 

Mintzberg (1995) avança a concepção formalista e propõe que a coordenação 

ocorre, de forma mais ou menos sobreposta, por meio de cinco formas: a) 

justamento mútuo; b) supervisão direta; c) padronização dos processos; d) 

padronização dos resultados; e e) padronização das habilidades dos envolvidos na 

consecução das tarefas. (MINTZBERG in MARTINS, 2003) 

 

Nestas conjunturas, para eficácia no gerenciamento do lixo retirado da embarcação é 

recomendado a criação, ainda que em caráter experimental, de rede ou grupo de tarefas 

específico com competência e atribuições específicas e estritamente delineadas . Sobretudo, 

este setor deve apresentar capacidade e amparo técnico específico sobre este material peculiar. 

 

5.6 CONSIDERAÇOES FINAIS  
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As proposições apresentadas neste capítulo são meios de tornar a gestão de resíduos 

sólidos oriundos das embarcações mais eficientes e não reduzir apenas à formalidade 

burocrática instalada. As propostas exibidas tiveram como base importantes documentos 

capazes de embasar com solidez as ideias a serem implementadas. Cabe informar que para as 

saídas apresentadas nesta parte contribuírem positivamente, pressupõe-se uma infraestrutura 

implementada nos portos marítimos públicos brasileiros. 

O capítulo a seguir apresentará as conclusões deste trabalho.   
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CONCLUSÃO 

O desenvolvimento sustentável, idealizado no Relatório Brundtland ou no Relatório da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem como 

foco atender as necessidades humanas da atualidade e a garantir a equidade global das 

gerações presentes e futuras. Inúmeras definições surgiram ao longo do tempo, contudo três 

componentes fundamentais se destacam para alcançar o desenvolvimento sustentável: o 

componente ambiental, através da conservação ambiental e o bem estar humano; o social, 

com a equidade das sociedades com acesso à alimentos suficientes, moradia, água potável, 

saneamento, transporte, educação e saúde, dentre outros aspectos, nos dentro dos limites do 

planeta; e por fim o componente econômico, estimulando o crescimento econômico. 

As ponderações ambientais, antes colocadas em segundo (ou último) plano, 

atualmente estão presentes em praticamente todas as agendas das distintas esferas. E no setor 

portuário não é diferente. A preocupação com o meio ambiente, seja impulsionadas pelos 

órgãos governamentais ou de livre iniciativas dos agentes portuários, já consta na rotina do 

setor. O que se obra é a insistência de alguns portos no cuidado desta questão já que ainda 

existe a idéia de que a preocupação ambiental é o freio no desenvolvimento econômico de 

porto local. Mentalidade esta já ultrapassada perante aos portos internacionais. 

O estudo desenvolvido por esta dissertação procurou abordar a evolução histórica da 

legislação brasileira, e desta forma buscou a contextualização histórica dos determinados 

períodos, através da apresentação das Constituições brasileiras. Estas Leis Maiores expostas 

tiveram como intuito levar a compreensão do surgimento das regulações acerca do tema 

portuário, a fim de evitar a mera apresentação histórica destas normas. Mas ao contrário exibir 

o desenvolvimento destas regras no país. 

A apresentação dos órgãos que atuam no setor portuário brasileiro, de forma direta e 

indireta, veio exibir a exagerada quantidade de órgãos que atuam, debatem e regulam muitas 

vezes o mesmo objeto. Ressalta-se que os atores intervenientes arrolados não abrangem a 

totalidade dos atuantes no cotidiano dos portos, já que apenas foram apresentados de forma 

sucinta os órgãos federais, carecendo os de âmbitos estaduais e municipais. E neste caso 

restariam mais evidentes as intervenções sistemáticas em especial nos portos cujas margens se 

situam em dois municípios diferentes, como é o caso do Porto de Santos e Porto de Vitória, 

por exemplo. Na prática, é comum detectar conflitos no exercício destes órgãos e os limites de 

suas competências, o que gera diversos tipos de impactos negativos na administração dos 
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portos, comprometendo assim a eficiência da atividade. Os excessos de órgãos intervenientes 

claramente não contribuem para as atuais práticas de gerenciamento de resíduos portuários 

Os distintos regimes de exploração dos portos públicos brasileiros também foram 

objeto de exposição do presente estudo pois, como exposto, não é uniforme para todo o país. 

O resíduo sólido é outro elemento central da dissertação e desta forma teve um 

Capítulo dedicado a este assunto. Foram apresentados os conceitos e as particularidades, 

como as etapas do ciclo de vida do lixo (geração, acondicionamento, coleta e transporte, 

transferência, tratamento e disposição final) bem como a dependência e interligação entre si. 

A classificação está inserida em praticamente todo o ciclo de vida do resíduo e a sua 

observância é fundamental para o adequado gerenciamento do lixo. É evidente que a 

classificação afeta diretamente todo o ciclo de vida do resíduo, seja positiva ou 

negativamente.  

No que se refere especificamente, resta evidente que a padronização da classificação 

dos resíduos sólidos oriundos das embarcações em nível federal pode proporcionar melhoria 

na gestão do material. Na prática o que se observa são as distintas classificações para o 

mesmo material de diversas fontes (como MARPOL, ANVISA, ABNT e Lei Nacional de 

Resíduos Sólidos). Desta forma, a padronização de uma classificação deste tipo específico de 

resíduo de bordo pode elevar as boas práticas do gerenciamento deste material. Isto porque a 

segregação já estaria de acordo com a regra de classificação e a mesma seguiria pelas 

próximas etapas desde o acondicionamento pelo porto bem como a coleta, transferência, 

tratamento e disposição final do lixo de bordo. Indubitável que uma categorização do material 

única afeta positivamente na administração do resíduo de bordo, já que todas as etapas serão 

realizadas especificamente para cada material e não de forma inconsiderada.  

Mereceu destaque a analise da prática da gestão executadas em vinte e dois portos 

marítimos públicos brasileiros acerca da retirada dos resíduos de bordo e as entraves da 

legislação existente acerca do tema. Os Anexos do estudo vêm evidenciar o excesso de 

normas que abordam direta e indiretamente o tema. São leis, decretos, resoluções, portarias 

entre outros regramentos de todas as esferas que miram regular um mesmo assunto. Este 

excesso evidente acarreta naturalmente nos conflitos de procedimentos administrativos, em 

especial em nível federal.  O porto se submete aos regramentos nas esferas federais (Anexo A 

e C) estaduais (Anexos B e D) e municipais, além dos dispositivos internacionais (Anexo E) 

que muitas vezes não são coerentes entre si, desta forma os portos ao longo da costa brasileira 

http://www.resol.com.br/cartilha11/gerenciamento_etapas.php#etapa1
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adotam distintos procedimentos causando assim divergências em nível nacional como fora 

exaustivamente demonstrado. 

O que se observa é que o tema tratado é tratado, nomeadamente quanto aos resíduos de 

embarcação, não é abundante nos meios acadêmicos. Apesar da vasta literatura sobre resíduos 

portuários, não há muitas fontes que abordam especificamente esta matéria. Assim se espera 

contribuir para os próximos estudos acadêmicos a abordagem esclarecedora e principalmente 

sobre a gestão destes resíduos desembarcados nos portos marítimos brasileiros. 
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RECOMENDAÇÕES 

 
A pesquisa em tela permite em oportuno indicar as seguintes recomendações: 

 

 Desenvolvimento de uma política de integração entre os órgãos envolvidos e as 

autoridades portuárias;  

 Estimular a consistência dos órgãos e procedimentos relacionados à retirada 

dos resíduos de bordo entre os portos da costa brasileira; 

 Concepção de classificação padronizada destes resíduos compatível com as 

regras internacionais; 

 Proposição de procedimentos administrativos específicos para este tipo de 

resíduos de âmbito nacional, considerando todos os agentes envolvidos, a fim de ser 

implantado em toda costa brasileira; 

 Elaboração de legislação específica sobre o tema, revogando demais normas 

conflituosas, a fim de extirpar os entraves existentes na pratica; 

 Implementação, acompanhada por agentes competentes, das novas práticas   
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ANEXO A – QUADRO CONTENDO A CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS CONFORME RES. CONAMA Nº 05/1993 E RDC 

ANVISA Nº 56/2008 

Quadro 12: Classificação dos Resíduos conforme Res. CONAMA nº 05/1993 e RDC ANVISA nº 56/2008. 

Classificação dos Resíduos conforme Res. CONAMA n. 05/1993 e RDC ANVISA n. 56/2008 

Res. CONAMA 05/1993 RDC ANVISA n. 56/2008 

Grupo / 

Classe 

Descrição / 

Características/Enquadramento 
Grupo / Classe Descrição / Características/Enquadramento 

Grupo A: 

resíduos que 

apresentam risco 

potencial à saúde 

pública e ao meio 

ambiente devido à 

presença de agentes 

biológicos. 

 

- sangue e hemoderivados 

- animais usados em 

experimentação, bem como os 

materiais que tenham entrado em 

contato com os mesmos 

- excreções, secreções e 

líquidos orgânicos 

- meios de cultura; 

- tecidos, órgãos, fetos e peças 

anatômicas 

- filtros de gases aspirados de 

área contaminada 

- resíduos advindos de área de 

isolamento 

- restos alimentares de unidade 

de isolamento 

- resíduos de laboratórios de 

análises clínicas; 

- resíduos de unidades de 

atendimento ambulatorial; 

- resíduos de sanitários de 

unidade de internação e de enfermaria 

e animais mortos a bordo dos meios de 

Grupo A: resíduos 

que apresentem risco 

potencial ou efetivo à saúde 

pública e ao meio ambiente 

devido à presença de agentes 

biológicos consideradas suas 

características de virulência, pa-

togenicidade ou concentração 

Enquadram-se neste grupo, dentre outros, os resíduos 

sólidos gerados: 

- por viajantes ou animais a bordo de meios de 

transporte que apresentem anormalidades clínicas, 

com sinais e sintomas compatíveis com doenças 

transmissíveis; 

- por óbito de pessoas ou animais ocorridos a bordo 

de meios de transporte, quando provocados por 

doença transmissível suspeita ou confirmada; 

- por serviços de atendimento médico humano e 

animal a bordo de meios de transporte ou de 

enfermaria de bordo; 

- por procedimentos de limpeza e desinfecção de 

sanitários de bordo, incluindo os resíduos coletados 

durante estes procedimentos (fralda, papel higiênico, 

absorvente e outros); 

- por procedimentos de limpeza e desinfecção de 

superfícies expostas a fluidos, secreções e excreções 

orgânicas humanas e animais - incluindo os objetos 

que tenham entrado em contato com os mesmos 

quando não puderem sofrer processo de desinfecção 

de alto nível; 

- em meios de transportes procedentes de áreas 
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Classificação dos Resíduos conforme Res. CONAMA n. 05/1993 e RDC ANVISA n. 56/2008 

Res. CONAMA 05/1993 RDC ANVISA n. 56/2008 

Grupo / 

Classe 

Descrição / 

Características/Enquadramento 
Grupo / Classe Descrição / Características/Enquadramento 

transporte 

- objetos perfurantes ou 

cortantes, capazes de causar punctura 

ou corte, tais como lâminas de barbear, 

bisturi, agulhas, escalpes, vidros 

quebrados, etc. 

 

afetadas por doenças transmissíveis ou por outros 

agravos de interesse da saúde pública que possam ser 

veiculados por resíduos sólidos. 

- quando descartados, também serão 

considerados potencialmente infectantes: 

- cargas suspeitas de contaminação por 

agentes biológicos; 

- resíduos gerados pelos serviços de 

atendimento médico e odontológico, por barbearias, 

salas de vacina e estabelecimentos afins, que tenham 

contato com sangue ou secreções; 

- sangue e hemoderivados; 

- meios de cultura, tecidos, órgãos, fetos e peças 

anatômicas; 

- filtros de gases aspirados de área contaminada; 

- os resíduos sólidos do grupo d que tenham 

entrado em contato com os resíduos descritos nos 

itens acima serão classificados como do grupo A. 

Grupo B: 

resíduos que 

apresentam risco 

potencial à saúde 

pública e ao meio 

ambiente devido às 

suas características 

químicas. 

 

- drogas quimioterápicas e 

produtos por elas contaminados; 

- resíduos farmacêuticos 

(medicamentos vencidos, 

contaminados, interditados ou não-

utilizados);  

- demais produtos considerados 

perigosos, conforme classificação da 

NBR 10004 da ABNT (tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos). 

- outros (não especificados) 

 

Grupo B: 

Resíduos contendo 

substâncias químicas que 

podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio 

ambiente. 

- drogas quimioterápicas e produtos por elas 

contaminados; 

- resíduos farmacêuticos (medicamentos 

vencidos, contaminados, interditados ou não 

utilizados). 

- demais produtos considerados perigosos, 

conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT 

(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos); 

- resíduos provenientes de área de manobras, 

industriais, manutenção, depósitos de combustíveis, 

áreas de treinamento de incêndio; 

- produtos hormonais e produtos 

antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
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Classificação dos Resíduos conforme Res. CONAMA n. 05/1993 e RDC ANVISA n. 56/2008 

Res. CONAMA 05/1993 RDC ANVISA n. 56/2008 

Grupo / 

Classe 

Descrição / 

Características/Enquadramento 
Grupo / Classe Descrição / Características/Enquadramento 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 

anti-retrovirais, quando descartados por serviços de 

saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos, e os resíduos e 

insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados 

pela portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

- resíduos de saneantes, desinfetantes, rea-

gentes para laboratório; resíduos contendo metais 

pesados; inclusive os recipientes contaminados por 

estes; 

- efluentes de processadores de imagem 

(reveladores e fixadores); 

- efluentes dos equipamentos automatizados 

utilizados em análises clínicas; 

Grupo C: 

rejeitos radioativos: 

Materiais radioativos ou 

contaminados com radionuclídeos, 

provenientes de laboratórios de análises 

clínicas, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia 

Grupo C: 

Radioativos 

- materiais resultantes de laboratório de 

pesquisa e ensino na área de saúde e de 

laboratórios de análises clínicas; 

- aqueles gerados em serviços de medicina 

nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos 

em quantidade superior aos limites de eliminação. 

Grupo D: 

Resíduos 

comuns 

Todos os demais que não se 

enquadram nos grupos descritos 

anteriormente. 

 

Grupo D: 

Resíduos que não 

apresentem risco biológico, 

químico ou radiativo à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo 

ser equiparados aos resíduos 

domiciliares 

- papel de uso sanitário, fralda e absorvente 

higiênico, não classificados como do grupo a; 

- sobras de alimentos, exceto quando tiver 

outra previsão pelos demais órgãos fiscalizadores; 

- resíduos provenientes das áreas 

administrativas; 

- resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

- resíduos de outros grupos após sofrerem 

tratamento adequado. 

 

N/D 

 

N/D 

 

Grupo E: 

 

Enquadram-se nesse grupo, materiais como: 

http://www.saudeinfonews.com.br/abre_legislacao.php?COD=12969
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Classificação dos Resíduos conforme Res. CONAMA n. 05/1993 e RDC ANVISA n. 56/2008 

Res. CONAMA 05/1993 RDC ANVISA n. 56/2008 

Grupo / 

Classe 

Descrição / 

Características/Enquadramento 
Grupo / Classe Descrição / Características/Enquadramento 

Materiais 

perfurocortantes ou 

escarificantes 

lâminas de barbear agulhas, escalpes, ampolas de 

vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; todos os 

utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, 

tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares. 



174 

 

ANEXO B – QUADRO COMPARATIVO ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DE 

RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES PELA MARPOL 73/78 E PELA RES. ANTAQ 

Nº 2.190/2011 

Quadro 13: Comparação entre a classificação de resíduos de embarcações pela MARPOL 73/78 e pela Res. ANTAQ nº 

2.190/2011 

Comparação entre a classificação de resíduos de embarcações pela MARPOL 73/78 e pela Res. ANTAQ 2.190/2011 

Anexos da MARPOL 73/78 

Resolução ANTAQ 

2.190/2011 

Anexos da MARPOL 

73/78 

 

Especificação e/ou Classificação 

 

Descrição 

 

ANEXO I - ÓLEO 

 

 

 

 

“Óleo”  - abrange o petróleo em qualquer forma, 

inclusive óleo cru, óleo combustível, borra de óleo, rejeitos 

de óleo e produtos refinados, à exceção daqueles sujeitos 

ao Anexo II da Marpol. Alguns exemplos são listados no 

Apêndice I do Anexo I. 

- Soluções asfálticas: produtos misturados, fluxo 

de capoteiro, resíduos de destilação direta 

- Produtos de gasolina misturados: alquilatos – 

combustíveis, 

Reformatos, polímeros - combustíveis 

- Óleos: clarificados, óleo, óleo cru, misturas 

contendo óleo cru, óleo diesel, óleo combustível nº 4, óleo 

combustível nº 5, óleo combustível nº 6, óleo combustível 

residual, óleo rodoviário, óleo para transformadores, óleo 

aromático (exceto óleo vegetal), óleos lubrificantes e 

produtos misturados, óleo mineral, óleo para motores, óleo 

penetrante, óleo para máquinas ferramenta, óleo para 

turbinas 

- Gasolinas: gasolina ligeira (natural), automotiva, 

de aviação, de destilação direta, óleo combustível nº 1 

(querosene), óleo combustível nº 1-D, óleo combustível nº 

2, óleo combustível nº 2-D 

- Combustíveis para motores a jato: JP-1 

(querosene), JP-3, JP-4, JP-5 (querosene pesado), 

combustível para turbinas, querosene, álcool para turbinas 

- Destilados: produto de destilação direta, 

produtos de alimentação instantânea 

- Nafta: solvente, petróleo, óleo destilado 

Heartcut 

- Gás de petróleo: craqueado 

Resíduos oleosos (borra): 

Crosta e borra resultantes 

da raspagem de tanques, 

 

ANEXO II - SUBSTÂNCIAS 

LÍQUIDAS NOCIVAS A 

GRANEL 

 

 

“Substâncias líquidas” - são aquelas que 

possuem uma pressão de vapores não superior a 0,28 MPa 

absoluto a uma temperatura de 37,8°C. 

“Substância líquida nociva” - significa qualquer 

substância indicada na coluna de Categoria de Poluição do 

capítulo 17 ou 18 do Código Internacional de Produtos 

Químicos a Granel, ou avaliada temporariamente, como 

estando enquadrada na categoria X, Y, ou Z. 

Categoria X: Substâncias Líquidas Nocivas que, 

se forem descarregadas no mar em decorrência da limpeza 

de tanques ou de operações de deslastro, 

são consideradas como representando um grande risco 

aos recursos marinhos ou à saúde humana e que 

justificam, portanto, a proibição da sua descarga no meio 

ambiente marinho; 

Categoria Y: Substâncias Líquidas Nocivas que, 

se forem descarregadas no mar em decorrência da limpeza 

de tanques ou de operações de deslastro, 

Água oleosa de 

porão:  

Mistura oleosa contendo 

químicos, 

Água com óleo resultante 

de lavagem de tanques 

Substâncias químicas 

líquidas nocivas 
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Comparação entre a classificação de resíduos de embarcações pela MARPOL 73/78 e pela Res. ANTAQ 2.190/2011 

Anexos da MARPOL 73/78 

Resolução ANTAQ 

2.190/2011 

Anexos da MARPOL 

73/78 

 

Especificação e/ou Classificação 

 

Descrição 

são consideradas como representando um risco aos 

recursos marinhos ou à saúde humana, ou de causar 

danos às amenidades ou a outros usos legítimos do mar e 

que justificam, portanto, uma limitação da quantidade e 

da quantidade da sua descarga no meio ambiente marinho; 

Categoria Z: Substâncias Líquidas Nocivas que, 

se forem descarregadas no mar em decorrência da limpeza 

de tanques ou de operações de deslastro, 

são consideradas como representando um pequeno risco 

aos recursos marinhos ou à saúde humana e que exigem, 

portanto, restrições menos rigorosas quanto à qualidade e 

a quantidade da sua descarga no meio ambiente marinho; 

Outras Substâncias: substâncias indicadas como 

OS (Outras Substâncias) na categoria relativa à categoria 

de poluição do capítulo 18 do Código Internacional de 

Produtos Químicos a Granel, que tenham sido avaliadas 

e que tenha sido verificado que não se enquadram na 

Categorias X, Y ou Z,  porque foram consideradas, no  

presente momento, como não causando qualquer dano aos 

recursos marinho, à saúde humana, às amenidades ou a 

outros usos legítimos do mar quando descarregadas no 

mar em decorrência de lavagens de tanques ou 

de operações de deslastro. 

ANEXO III - SUBSTÂNCIAS 

DANOSAS TRANSPORTADAS 

POR MAR EM EMBALAGENS 

 

 

“substâncias danosas” - são aquelas substâncias 

que estão identificadas como poluentes marinhos no 

Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos 

(Código IMDG) ou que atendam aos critérios apresentados 

no apêndice do Anexo. 

Os critérios para categorização das substancias 

danosas são: 

 Categoria 1: Aguda 1 

96 hr LC50 (para peixes)  ≤ 1 mg/l, e/ou 

48 hr EC50 (para crustáceos) ≤  1 mg/l, e/ou 

72 ou 96 hr ErC50 (para algas e outras plantas 

aquáticas) ≤ 1 mg/l 

 Categoria: Crônica 2 

96 hr LC50 (para peixes) ≤ 1 mg/l, e/ou 

48 hr EC50 (para crustáceos) ≤ 1 mg/l , e/ou 

72 ou 96 hr ErC50 (para algas e outras plantas 

aquáticas) ≤   1 mg/l 

e a substância não for rapidamente degradável 

e/ou o log Kow ≥ 4 (a menos que determinado 

experimentalmente BCF < 500). 

 Categoria: Crônica 2 

96 hr LC50 (para peixes) > 1 a ≤  10 mg/l, e/ou 

48 hr EC50 (para crustáceos) > 1 a ≤  10 mg/l, 

e/ou 

72 ou 96 hr ErC50 (para algas e outras plantas 

aquáticas) > 1 a ≤ 10 mg/l e a substância não for 

rapidamente degradável e/ou o log Kow ≥ 4 (a menos que 

determinado experimentalmente BCF < 500), a menos que 

a toxidade crônica NOECs seja > 1 mg/l. 

N/D 

 

ANEXO IV - 

ESGOTOS SANITÁRIOS DOS 

NAVIOS 

 

 É caracterizado como esgoto: 

- a descarga e outros rejeitos provenientes de 

qualquer tipo de instalações sanitárias ou mictórios; 

- a descarga proveniente de compartimentos 

médicos (farmácias, enfermarias, etc.), feita através de 

Esgoto de águas 

servidas 
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Comparação entre a classificação de resíduos de embarcações pela MARPOL 73/78 e pela Res. ANTAQ 2.190/2011 

Anexos da MARPOL 73/78 

Resolução ANTAQ 

2.190/2011 

Anexos da MARPOL 

73/78 

 

Especificação e/ou Classificação 

 

Descrição 

 pias, banheiras e dalas ou embornais localizados naqueles 

compartimentos; 

- a descarga proveniente de compartimentos que 

contenham animais vivos; ou 

- outras descargas de água quando misturadas 

com as descargas mencionadas acima. 

ANEXO V - 

LIXO POR NAVIOS 

 

 

“Lixo” - significa todos os tipos de rejeitos de 

mantimentos, rejeitos domésticos e operacionais, exceto 

peixe fresco e suas partes, gerados durante a operação 

normal do navio e passíveis de serem descartados 

contínua ou periodicamente, exceto aquelas substâncias 

que estão definidas ou listadas em outros Anexos da 

Convenção. 

O lixo deve ser agrupado nas categorias: 

- plásticos 

- material flutuante utilizado no escoramento da 

carga em forros ou material de embalagem, 

- produtos de papel, trapos, vidro, metais, 

garrafas, louça etc. triturados 

- resíduos da carga, produtos de papel, trapos, 

vidro, metais, garrafas, louça etc. 

- restos de comida 

- cinzas de incineradores 

Lixo doméstico 

operacional 

ANEXO VI - 

POLUIÇÃO DO AR POR 

NAVIOS 

Óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio e outras 

substâncias 

Resíduos de 

limpeza de sistemas de 

exaustão de gases e 

substâncias redutoras da 

camada de ozônio 
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ANEXO C – LISTAGEM DA PRINCIPAL LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA 

FEDERAL 

 

 Legislação Portuária Federal  

 

Lei nº 8.630 de 25 de fevereiro de 1993 - Dispõe sobre o regime jurídico da 

exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras 

providências. (LEI DOS PORTOS)  

 

Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996 - Autoriza a União a delegar aos municípios, 

estados da Federação e ao Distrito Federal a administração e exploração de 

rodovias e portos federais.  

 

Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a ordenação do transporte 

aquaviário e dá outras providências.  

 

Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a segurança do tráfego 

aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.  

 

Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 - Dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de 

Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura 

de Transportes, e dá outras providências.  

 

Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006 - Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 

2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria 

o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.  

 

Lei nº 11.518, de 5 de setembro de 2007 - Acresce e altera dispositivos das Leis n° 

10.683, de 28 de maio de 2003, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.893, de 13 de 

julho de 2004, 5.917, de 10 de setembro de 1973, 11.457, de 16 de março de 2007, 

e 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, para criar a Secretaria de Portos, e dá outras 

providências.  

 

Decreto nº 7.842, de 13 de setembro de 1941 - Concede à Companhia Docas de 

Imbituba autorização para realizar as obras e o aparelhamento do porto de Imbituba, 

bem como a exploração do tráfego desse porto.  

 

Decreto nº 1.912, de 21 de maio de 1996 - Dispõe sobre o alfandegamento de portos 

organizados e instalações portuárias de uso público e de uso privativo, e dá outras 

providências.  
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Decreto nº 1.886, de 29 de abril de 1996 - Regulamenta disposições da Lei n° 8.630, 

de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências.  

 

Decreto nº 2.596, de 18 de maio 1998 - Regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de 

dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas 

sob jurisdição nacional.  

 

Decreto nº 4.391, de 26 de setembro de 2002 - Dispõe sobre arrendamento de áreas 

e instalações portuárias de que trata a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, cria 

o Programa Nacional de Arrendamento de Áreas e Instalações Portuárias, 

estabelece a competência para a realização dos certames licitatórios e a celebração 

dos contratos de arrendamento respectivos no âmbito do porto organizado, e dá 

outras providências.  

 

Decreto nº 4.333, de 12 de agosto de 2002 - Regulamenta a delimitação das áreas 

do Porto Organizado de Fortaleza, Santos e Vitória, suas instalações, infra-estrutura 

e planta geográfica.  

 

Decreto nº 6.620, de 29 de outubro de 2008 - Dispõe sobre políticas e diretrizes para 

o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais portuários de 

competência da Secretaria de Portos da Presidência da República, disciplina a 

concessão de portos, o arrendamento e a autorização de instalações portuárias 

marítimas, e dá outras providências.  

 

Portaria SEP nº 104, de 29 de abril de 2009 - Dispõe sobre a criação e estruturação 

do Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho nos portos e 

terminais marítimos, bem como naqueles outorgados às Companhias Docas.  

 

Portaria nº 88/MT, de 11 de março de 1996 - Constituição da área do Porto 

Organizado de Vitória/ES.  

 

Portaria nº 9/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 27 de março de 1996 - 

Habilita ao tráfego internacional as instalações do Porto de Belém (PA), o Porto de 

Santarém (PA) e o Porto de Macapá (AP).  

 

Portaria nº 14/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 22 de março de 1996 - 

Habilita ao tráfego internacional o Porto de Rio Grande/RS.  

 

Portaria nº 15/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 22 de maio de 1996 - 

Habilita ao tráfego internacional do Porto de Salvador, o Porto de Aratu - Candeias e 

o Porto de Ilhéus, todos no Estado da Bahia.  

 

Portaria nº 25/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 21 de agosto de 1996 - 

Habilita ao tráfego internacional o Porto de Maceió/AL.  

 

Portaria nº 32/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 18 de setembro de 

1996 - Habilita ao tráfego internacional o Porto de Recife/PE.  
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Portaria nº 35/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 24 de setembro de 

1996 - Habilita ao tráfego internacional o porto de Paranaguá/PR.  

 

Portaria nº 39/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 24 de setembro de 

1996 - Habilita ao tráfego internacional o Porto de Cabedelo/PB.  

 

Portaria nº 40/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 24 de setembro de 

1996 - Habilita ao tráfego internacional os portos de Natal e Areia Branca/RN.  

 

Portaria nº 41/Secretaria de Transportes Aquaviários/MT, de 24 de setembro de 

1996 - Habilita ao tráfego internacional o porto de Fortaleza/CE.  

 

Portaria nº 42/Secretaria de Transportes Aquaviários /MT, de 24 de setembro de 

1996 - Habilita ao tráfego internacional o porto de Itaqui/MA.  
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ANEXO D – LISTAGEM DA PRINCIPAL LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA 

ESTADUAL 

 PARÁ/PA  

 

Portaria nº 1.024, de 20 de dezembro de 1993 - Constitui a área do Porto organizado 

de Vila do Conde, no Estado do Pará.  

 

Portaria nº 1.025, de 20 de dezembro de 1993 - Constitui a área do porto organizado 

de Belém, no Estado do Pará.  

 

Regulamento de exploração dos portos de Belém, Vila do Conde e Santarém, Pará, 

aprovado na 162ª Reunião Ordinária do CAP, ocorrida em 21 de janeiro de 2011.  

 

 MARANHÃO/MA 

 

Decreto Estadual nº 26.865 de 03 de setembro de 2010 - Cria o Comitê Diretor de 

Estudos de Viabilidade para Projetos de Modernização e Expansão do Porto de 

Itaqui.  

 

Decreto nº 26.893 de 10 de setembro de 2010 - Abre a Empresa Maranhense de 

Administração Portuária.  

 

 CEARÁ/CE 

 

Deliberação nº 13/Conselho de Autoridade Portuária/Companhia Docas do 

Ceará/MT, 10/9/96 - Aprova alterações no Plano de Zoneamento e Desenvolvimento 

Portuário do Porto de Fortaleza.  

 

 RIO DE JANEIRO/RJ 

 

Lei Estadual nº 3365 de 07 de janeiro de 2000 - Denomina Porto de 

Sepetiba/Itaguaí, o porto situado na Ilha da Madeira, Município de Itaguaí  

 

 RIO GRANDE DO SUL/RS 

 

Lei Estadual 10.722 de 18 de janeiro de 1996 – Cria a Superintendência do Porto do 

Rio Grande – SUPRG  

 

Lei Estadual nº 10.883, de 11 de dezembro de 1996 - Altera a Lei nº 10.722, de 18 

de janeiro de 1996, e seu Anexo Único, e dá outras providências.  

 

Decreto Estadual sem número, de 25 de julho de 2005 - Dispõe sobre a definição da 

área do Porto Organizado de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.  
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ANEXO E – LISTAGEM DA PRINCIPAL LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

FEDERAL 

 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências.  

 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 

nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 

de 1989.  

 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências.  

 

Lei nº 9.966 de 28 de abril de 2000 - 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 e dá outras providências.  

 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza e dá outras providências.  

 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 

11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.  

 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  

 

Decreto nº 4.136 de 20 de fevereiro de 2002 - 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 nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e 

dá outras providências.  

 

Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Institui a separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.  

 

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 
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Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a implantação dos sistemas de logística reversa, e dá outras 

providências.  

 

Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 - Institui o Programa Pró-Catador, 

denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores 

de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social 

de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre 

sua organização e funcionamento, e dá outras providências.  

 

Resolução CONAMA nº 001-A, de 23 de janeiro de 1986 - Transporte de produtos 

perigosos.  

 

Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 - Estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente.  

 

Resolução CONAMA nº 2, de 22 de agosto de 1991 - Dispõe sobre o tratamento a 

ser dado às cargas deterioradas, contaminadas ou fora de especificações.  

 

Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993 - Dispõe sobre o gerenciamento 

de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários  

 

Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991 - Dispõe sobre o tratamento 

de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos.  

 

Resolução CONAMA nº 8, de 19 de setembro de 1991 - Dispõe sobre a vedação da 

entrada no país de materiais residuais destinados à disposição final e incineração no 

Brasil.  

 

Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre a 

classificação de resíduos.  

 

Resolução CONAMA n º 275 de 25 de abril de 2001 - Código de cores a ser adotado 

na identificação de coletores e transportadores.  

 

Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

 

Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.  

 

Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico 

de resíduos.  
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Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e da outras 

providencias.  

 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.  

 

Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Recolhimento e destinação 

de óleo lubrificante usado ou contaminado.  

 

Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 - Revoga a Resolução 

CONAMA nº 257/99 - Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 

para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões 

para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.  

 

Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece critérios e 

diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de 

resíduos sólidos urbanos.  

 

Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 - Dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências.  

 

Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

 

Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 - Dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.  
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ANEXO F – LISTAGEM DA PRINCIPAL LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

ESTADUAL 

 PARÁ/PA 

 

Lei Estadual nº 5.887 de 09 de maio de 1995 - Dispõe sobre a Política Estadual do 

Meio Ambiente e dá outras providências.  

 

Lei Estadual nº 6.517, de 16 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre a 

responsabilidade por acondicionamento, coleta e tratamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde no Estado do Pará, e dá outras providências.  

 

Lei Estadual nº 6.918, de 10 de outubro de 2006 - Dispõe sobre a Política Estadual 

de Reciclagem de Materiais e dá outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 801, de 15 de fevereiro de 2008 - Institui a separação de 

resíduos sólidos recicláveis, na fonte geradora, em todos os órgãos da 

Administração Estadual.  

 

 MARANHÃO/MA  

 

Lei Estadual nº 8.149 de 15 de junho de 2004 - Dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, e 

dá outras providências.  

 

 CEARÁ/CE  

 

Lei Estadual nº 11.423/88 – Proíbe o depósito de rejeitos radioativos no Estado.  

 

Lei Estadual nº 12.225/93 – Considera a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como 

atividades ecológicas de relevância social e de interesse público no Estado.  

 

Lei Estadual nº 12.584/96 – Proíbe o uso de herbicida para a capinação e limpeza.  

 

Lei Estadual nº 12.944/99 – Veda o descarte de pilhas.  

 

Lei Estadual nº 13.103/01 e Decreto Estadual nº 26.604/02 – Dispõem sobre a 

Política de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará.  

 

Lei Estadual nº 14.844 de 28 de dezembro de 2010 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Hídricos - SIGERH, e dá outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 29.773 de 05 de junho de 2009 - Institui a coleta seletiva nos 

órgãos públicos estaduais.  
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 RIO GRANDE DO NORTE/RN 

 

Lei Estadual nº 6.908, de 01 de julho de 1996 - Dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - 

SIGERH e dá outras providências.  

 

Lei Estadual nº 8.672, de 08 de julho de 2005 - Dispõe sobre o controle da produção, 

comércio,  

 

 ESPÍRITO SANTO/ES  

 

Lei Estadual n° 5.818, de 29 de dezembro de 1998 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e 

Monitoramento dos Recursos Hídricos, do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES, e 

dá outras providências.  

 

Lei Estadual n° 6.136, de 08 de fevereiro de 2000 - Autoriza o Poder Executivo a 

criar normas e procedimentos para o serviço de coleta e disposição final de pilhas no 

estado do Espírito Santo.  

 

Lei Estadual n° 6.175, de 09 de fevereiro de 2000 - Propõe a proibição de instalação 

de incineradores de resíduos.  

 

Lei Estadual nº 6.291 de 11 de junho de 2000 - Dispõe sobre a coleta de resíduos 

urbanos considerados potencialmente danosos à saúde e ao meio ambiente e dá 

outras providências.  

 

Lei Estadual nº 6.407 de 10 de novembro de 2000 - Estabelece a obrigatoriedade da 

adoção de Plano de Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos casos 

que menciona.  

 

Lei Estadual nº 9.264 de 15 de julho de 2009 - Institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos e dá outras providências correlatas.  

 

Decreto Estadual n° 1.777, de 09 de janeiro de 2007 – Dispõe sobre o Sistema de 

Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio 

Ambiente denominado SILCAP.  

 

 RIO DE JANEIRO/RJ 

 

Lei Estadual nº 3.239, 02 de agosto de 1999 - Institui a política estadual de Recursos 

Hídricos; cria o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos; 

regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; e 

dá outras providências.  

 

Lei Estadual nº 3.369 de 07 de janeiro de 2000 - Estabelece normas para a 

destinação final de garrafas plásticas e dá outras providências.  
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Lei Estadual nº 3.755, de 07 de janeiro de 2002 - Autoriza o poder executivo a 

financiar a formação de cooperativas com a finalidade que menciona.  

 

Lei Estadual nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 - Dispõe sobre a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos e dá outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 31.819, de 09 de setembro de 2002 - Regulamenta a lei nº 

3.369, de 07 de janeiro de 2000, que estabelece normas para a destinação final de 

garrafas plásticas e dá outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 40.645, de 08 de março de 2007 - Institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

estadual direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.  

 

Decreto Estadual nº 41.084, de 20 de dezembro de 2007 - Regulamenta a Lei nº 

4.191, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a política estadual de resíduos 

sólidos.  

 

Resolução SEA n° 156, de 23 de junho de 2010 - Institui o Grupo de Trabalho GT 

resíduos sólidos para os fins que menciona, e dá outras providências.  

 

 SÃO PAULO/SP:  

 

Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991 - Estabelece normas de 

orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos  

 

Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 - Institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes.  

 

Lei Estadual nº 14.186, de 15 de julho de 2010 - Dispõe sobre a coleta, o 

recolhimento e o destino final das embalagens plásticas de óleos lubrificantes, e dá 

outras providências correlatas.  

 

Resolução SMA-059, de 18 de junho de 2010 - Cria Grupo de Trabalho, para 

acompanhamento permanente dos Municípios com situação controlada, quanto ao 

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Sólidos – IQR, e dá providências 

correlatas.  

 

Resolução conjunta SEP/SMA/SSE nº 001, de 28 de Setembro de 2010 - Trata de 

procedimentos para cooperação técnica visando o levantamento de dados e 

informações para subsidiar estudos de implantação de unidades de tratamento 

térmico de resíduos sólidos urbanos e lodo de estações de tratamento de esgoto, 

com aproveitamento energético, na região da Baixada Santista  

 

Resolução SMA nº 131, de 30 de dezembro de 2010 - Altera os artigos 2º, 3°, 4º e 5º 

e acrescenta o artigo 5º A a Resolução SMA nº 24, de 30 de março de 2010, que 

estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de significativo impacto 

ambiental no Estado de São Paulo.  
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Resolução SMA nº 38, de 02 de agosto de 2011 - A relação de produtos geradores 

de resíduos de significativo impacto ambiental, para fins do disposto no art. 19, do 

Decreto Estadual nº 54.645, de 5 de agosto de 2009, que regulamenta a Lei 

Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006, e dá providências correlatas.  

 

 PARANÁ/PR 

 

Lei Estadual nº 12.493, de 22 de Janeiro de 1999 - Lei de Resíduos do Paraná. 

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras 

providências.  

 

 SANTA CATARINA/SC 

 

Lei Estadual nº 9.748, de 30 de novembro de 1994 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências.  

 

Lei Estadual nº 11.347, de 17 de janeiro de 2000 - Dispõe sobre a coleta, o 

recolhimento e o destino final de resíduos sólidos potencialmente perigosos que 

menciona, e adota outras providências.  

 

Lei Estadual nº 13.549, de 11 de novembro de 2005 - Dispõe sobre a coleta, 

armazenagem e destino final das embalagens flexíveis de ráfia, usadas para 

acondicionar produtos utilizados nas atividades industriais, comerciais e agrícolas e 

adota outras providências.  

 

Lei Estadual nº 13.557, de 17 de novembro de 2005 - Dispõe sobre a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos e adota outras providências.  

 

Lei Estadual nº 14.364, de 25 de janeiro de 2008 - Altera o inciso VII do art. 5º da Lei 

nº 3.557, de 2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.  

 

Lei Estadual nº 14.675, de 13 de abril de 2009 - Institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente e estabelece outras providências.  

 

Lei Estadual nº 15.251, de 03 de agosto de 2010 - É vedado o ingresso, no Estado 

de Santa Catarina, de resíduos sólidos com características radioativas e de resíduos 

orgânicos que apresentem riscos fitossanitários, tais como a disseminação de febre 

aftosa ou outras zoonoses.  

 

Decreto Estadual nº 3.272, de 19 de maio de 2010- Fixa os critérios básicos sobre 

os quais devem ser elaborados os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 

PGRS referentes a resíduos sólidos urbanos municipais, previstos nos arts. 265 e 

266 da Lei n° 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente.  
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Portaria FATMA n° 62, de 22 de dezembro de 1999 - Aprova Instruções Normativas 

e Norma Técnica de Licenciamento Ambiental que menciona.  

 

 RIO GRANDE DO SUL/RS 

 

Lei Estadual nº 9.921, de 27 de julho de 1993 - Dispõe sobre a gestão dos resíduos 

sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da constituição do Estado e dá outras 

providências.  

 

Lei Estadual nº 10.099, de 07 de fevereiro de 1994 - Dispõe sobre os resíduos 

sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências.  

 

Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 - Institui o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

 

Decreto Estadual nº 39.855, de 6 de dezembro de 1999 - Altera o regulamento da lei 

n° 9.921, de 27 de julho de 1993, aprovado pelo decreto no 38.356, de 01 de abril de 

1998, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do 

Sul.  

 

Decreto Estadual nº 45.554, de 19 de março de 2008 - Regulamenta a lei n° 11.019, 

de 23 de setembro de 1997, e alterações, que dispõe sobre o descarte e destinação 

final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias 

de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado do 

Rio Grande do Sul.  

 

Resolução CONSEMA n° 73, de 20 de agosto de 2004 - dispõe sobre a co-

disposição de resíduos sólidos industriais em aterros de resíduos sólidos urbanos no 

estado do Rio Grande do Sul.  

 

Resolução nº 3.008, de 27 de fevereiro de 2008 - Aprova o Relatório Final da 

Comissão Especial para analisar a questão do lixo no Rio Grande do Sul.  

 

Resolução nº 004, de 15 de junho de 2009 – Conselho de Administração da FEPAM 

- Dispõe sobre a inclusão da atividade de recolhimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos no sistema de licenciamento ambiental integrado – Ad Referedum.  

 

Portaria Conj. SS/SEMA n° 10, de 17 de outubro de 1996 - Aprova a norma técnica 

n° 1/96-FEPAM, que dispõe sobre a classificação dos empreendimentos de 

processamento e destinação final de resíduos sólidos industriais perigosos, quanto à 

exigibilidade de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) no licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul.  

 

Portaria Conj. SS/SEMA n° 12, de 29 de novembro de 1995 - Aprovada a norma 

técnica n° 3/95 - FEPAM, que dispõe sobre a classificação dos empreendimentos de 

processamento e disposição final no solo, de resíduos sólidos urbanos, quanto à 

exigibilidade de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) no licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul.  
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Portaria FEPAM n° 52, de 24 de abril de 2000 - Dispõe acerca do processo de 

licenciamento de empreendimentos para processamento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos no estado do Rio Grande do Sul.  

 

Portaria nº 027, de 30 de junho de 2009 - Institui a Diretriz Técnica nº 02/2009 para a 

realização de auditorias e avaliações ambientais em unidades de recebimento, 

armazenamento, processamento, beneficiamento e/ou disposição final de resíduos 

sólidos industriais.  

 

Portaria nº 034, de 03 de agosto de 2009 - Aprova o manifesto de transporte de 

resíduos – MTR e dá outras providências.  

 

Portaria n° 016, de 20 de abril de 2010 - Dispõe sobre o controle da disposição final 

de resíduos classe I com características de inflamabilidade no solo, em sistemas de 

destinação final de resíduos denominados “aterro de resíduos classe i” e “central de 

recebimento e destinação de resíduos classe i”, no âmbito do Estado do Rio Grande 

do Sul.  
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ANEXO G – LISTAGEM DOS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS INTERNACIONAIS 

Convenção Internacional relativa à Intervenção em Alto-Mar em Caso de Acidentes 

por Óleo, 1969.  

 

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil pelos Prejuízos Devidos à 

Poluição por Hidrocarbonetos, 1969  

 

Convenção Internacional para o Estabelecimento de um Fundo para Compensação 

de Danos Causados por Poluição por Óleo, 1971.  

 

Convenção sobre a Prevenção de Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 

outras matérias, 1972.  

 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios - MARPOL, 

1973.  

 

Convenção Internacional da Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), de 

1974.  

 

Convenção da Basiléia e Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 

Perigosos e sua eliminação, 1989.  

 

Convenção internacional sobre preparo, resposta e cooperação em caso de poluição 

por óleo, 1990.  

 

Protocolo sobre prevenção, atuação e cooperação no combate à poluição por 

substâncias nocivas e potencialmente perigosas, 2000.  

 

Convenção Internacional de Estocolmo, 2001.  

 

Convenção Internacional sobre controle de sistemas antiincrustantes danosos em 

navios, 2001.  

 

Convenção Internacional sobre responsabilidade civil por danos causados pela 

poluição por combustíveis de navios, 2001.  

 

Convenção Internacional para a Constituição de um Fundo Internacional para 

Compensação pelos Prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, de 1992.  

 

Convenção sobre remoção de destroços, 2007.  

 

Convenção Internacional para a reciclagem segura e ambientalmente adequada de 

navios, 2009. 
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ANEXO G – LISTAGEM DAS PRINCIPAIS NORMAS PERTINENTES  

 Resoluções ANVISA  

 

Resolução - RDC nº 217/2001 - promoção da vigilância sanitária nos Portos de 

Controle Sanitário instalados no território nacional, embarcações que operem 

transportes de cargas e ou viajantes nesses locais.  

 

Resolução - RDC nº 342/2002 - Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

 

Resolução - RDC nº 306/2004 - Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

 

Resolução - RDC nº 56/2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, 

Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.  

 

 Resoluções ANTAQ 

 

Resolução ANTAQ nº 1.766, de 23 de julho de 2010 - Aprova a Norma que 

estabelece as atividades executadas nos Portos e Terminais Aquaviários por 

Empresas Brasileiras de Navegação autorizadas a operar na Navegação de Apoio 

Portuário.  

 

Resolução ANTAQ nº 1.812, de 2 de setembro de 2010 - Aprova a proposta de 

norma para disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de 

embarcações, a fim de submetê-la à audiência pública.  

 

Resolução ANTAQ nº 2.190, de 28 de julho de 2011 - Aprova a norma para 

disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações.  

 

 ABNT  

 

NBR 98 - Armazenamento e Manuseio de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis  

 

NBR 307 – Gestão de Resíduos da Construção Civil  

 

NBR 7.500 - Símbolos de Risco e Manuseio para o Tratamento e Armazenagem de 

Materiais – Simbologia  

 

NBR 7.501 - Transporte de Cargas Perigosas – Terminologia  

 

NBR 7.502 - Transporte de Cargas Perigosas – Classificação  

 

NBR 7.503 - Ficha de Emergência para o Transporte de Cargas Perigosas  

 

NBR 7.504 - Envelope para Transporte e Cargas Perigosas - Dimensões Utilizadas  
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NBR 7.505 - Armazenamento de petróleo e seus derivados líquidos e álcool 

carburante  

 

NBR 9.648 - Sistemas de esgoto sanitário  

 

NBR 10.004 - Classificação Resíduos Sólidos  

 

NBR 10.005 - Lixiviação de Resíduos  

 

NBR 10.006 - Solubilização de Resíduos  

 

NBR 10.007 - Amostragem de Resíduos  

 

NBR 10.703 - Degradação do Solo – Terminologia  

 

NBR 11.174/NBR 1.264 - Armazenamento de Resíduos Classe II - não inertes e 

Classe II – inertes  

 

NBR 12.235 - Armazenamentos de Resíduos Sólidos Perigosos  

 

NBR 12.807 - Resíduos de Saúde – Terminologia  

 

NBR 12.808 - Resíduos de Saúde – Classificação  

 

NBR 12.809 - Manuseio de Resíduos de Serviço de Saúde – Procedimento  

 

NBR 12.810 - Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde - Procedimento  

 

NBR 12.988 - Líquidos Livres - Verificação de Amostragem de Resíduos  

 

NBR 13.221- Transporte de Resíduos  

 

NBR 13.463 – Coleta de Resíduos  

 

NBR 13.894 - Tratamento do Solo  

 

NBR 13.969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.  

 

 

  

 

 

 


