
 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE DÓRES FREITAS 

 

 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PORTO ORGANIZADO DE 

SALVADOR - BAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2015 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 



CAROLINE DÓRES FREITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PORTO ORGANIZADO DE 

SALVADOR - BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 

2015 

  

Dissertação apresentada ao Mestrado em Meio 

Ambiente, Águas e Saneamento, Universidade 

Federal da Bahia, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Meio Ambiente, 

Águas e Saneamento.  

Área de Concentração: Meio Ambiente, Águas e 

Saneamento. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Viviana Maria Zanta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

F866 Freitas, Caroline Dóres 

  

      Gestão de resíduos sólidos no porto organizado de 
Salvador – Bahia. / Caroline Dóres Freitas. – Salvador, 2015. 

114 f. : il. color. 

Orientador : Prof. Doutora Viviana Maria Zanta 
 

Dissertação (mestrado)  – Universidade Federal da Bahia. 
Escola Politécnica, 2015. 

1. Resíduos Sólidos. 2. Portos - Salvador(BA). 3. Gestão 
ambiental. I. Zanta, Viviana Maria. II. Universidade Federal da 
Bahia. III. Título. 

CDD : 628 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico ao meu Filho, 
Pedro. 

 
 
 
 
 



 
AGRADECIMENTOS 

 
 
 
 

Dedico meus agradecimentos aos Meus Pais pelo constante incentivo, o amor 

é sem dúvida o que nos une, a despeito da distância!   

 

A minha Vó devo ser sempre grata pelo exemplo de vida que se tornou para 

mim, pela serenidade e equilíbrio que demonstra mesmo em face de momentos 

difíceis.   

 

Aos meus irmãos por todo o carinho que sempre existirá entre nós.   

 

A Tércio agradeço o companheirismo, paciência, carinho e dedicação. 

 

Ao meu Filho, Pedro, que me faz compreender todos os dias o sentido da vida! 

 

A minha orientadora, Prof. Dra. Viviana Maria Zanta, pela oportunidade, por 

todo conhecimento partilhado, pelo crédito e confiança que depositou em mim, 

pela paciência, bemcomo pelo total suporte para a realização desse trabalho. 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 

 

A Universidade Federal da Bahia e ao MAASA. 

 

E por fim, a força que me move, ampara, protege e guia por todos os 

caminhos, a quem chamo de DEUS! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.” 

1º Coríntios, 13. 

 



RESUMO 
 
 
 
 
 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o desempenho da gestão de 
resíduos sólidos no porto organizado de Salvador - Bahia. O desenvolvimento 
da pesquisa se deu inicialmente com a construção de um referencial teórico 
para caracterizar os modelos de gestão de resíduos sólidos em portos e 
identificar indicadores de desempenho que pudessem avaliar o desempenho 
da gestão de resíduos sólidos nos portos. Na falta de indicadores específicos 
para portos, foram levantados indicadores de áreas correlatas. Através de 
dados secundários obtidos no âmbito do projeto “Programa de Conformidade 
Ambiental do gerenciamento de Resíduos sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna 
Sinantrópica Nociva dos Portos Organizados Brasileiros”, posteriormente, foi 
realizado estudo de caso no Porto de Salvador, e a aplicação da metodologia 
adaptada de Carra (2011). Ao todo foram obtidos 15 indicadores propostos no 
método CARRA que permitiram avaliar a gestão de resíduos sólidos no porto 
de Salvador.Os resultados indicam que o desempenho da gestão de resíduos 
sólidos no porto de Salvador é considerado “crítico” devido a fragilidades 
existentes no processo de gestão. 
 

Palavras-chave: Resíduos sólidos, portos, desempenho. 

  



ABSTRACT 
 
 
 

This research aimed to evaluate the performance of solid waste management in 
the organized port of Salvador - Bahia. The development of the research took 
place initially with the construction of a theoretical framework to characterize the 
solid waste management models in ports and identify performance indicators 
that could evaluate the performance of solid waste management in ports. In the 
absence of specific indicators for ports related areas indicators were raised. 
Through secondary data obtained under the project "Environmental Compliance 
Program Management Solid Waste, Wastewater liquids and Fauna 
synanthropicof Organized Ports Brazilians" later, was carried out case study in 
the Port of Salvador, and the application of the adapted methodology of Carra 
(2011). Altogether they were obtained 15 indicators proposed in CARRA 
method which allowed to assess the management of solid waste in the port of 
Salvador. The results indicate that the performance of solid waste management 
in the port of Salvador is considered "critical" due to existing weaknesses in the 
management process. 
 
Keywords: Solid waste, ports, performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade portuária impacta significativamente as zonas costeiras. Os 

impactos podem ser devido à implantação de infraestrutura marítima e 

terrestre, que induz a supressão de manguezais e outros ecossistemas, 

aterramentos e dragagens. Alguns impactos estão relacionados à navegação 

como, por exemplo, a bioinvasão por meio da água de lastro, além de resíduos 

gerados pelas embarcações e por serviços correlatos à elas como o 

abastecimento e a limpeza das embarcações. E, ainda, os impactos podem 

estar relacionados à operação dos terminais portuários. 

O manejo inadequado dos resíduos sólidos gerados a bordo das embarcações 

e durante as operações nos terminais portuáriospode ser considerado um dos 

impactos ambientais significativos relacionado a atividade portuária. As 

incertezas no gerenciamento, tratamento e disposição final desses resíduos 

sólidos, podem levar a um potencial aumento da poluição ambiental decorrente 

das atividades portuárias. 

A legislação ambiental aplicada à gestão de resíduos sólidos, e a específica à 

gestão de resíduos sólidos portuários, estabelece diretrizes para se buscar a 

ecoeficiência. No entanto, a busca da melhoria contínua da produtividade e 

competividade no setor portuário, sobretudo em países em desenvolvimento 

como o Brasil, geram pressões ambientais cujas soluções são complexas e, 

muitas vezes, morosas. 

Devido a complexidade inerente ao processo de gestão dos resíduos sólidos, 

torna-se relevante investigar aspectos específicos à prática desenvolvida nos 

terminais portuários e o seu desempenho frente às conformidades exigidas 

pela legislação aplicada vigente. 

A avaliação do desempenho da gestão de resíduos sólidos portuários permite 

retratar as condições e as metas a serem atingidas permitindo a 

retroalimentação do processo de gestão.  Permite, também, que se 

identifiquem fatores que influenciam o nível de desempenho, o que possibilita 

intervenções mais apropriadas no próprio processo de gestão. Podem ainda 

auxiliara tomada de decisão pelos gestores ambientais, além de subsidiar a 
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proposição de melhorias contínuas para a gestão de resíduos sólidos em 

portos e consequentemente para a gestão ambiental dessas organizações. 

Dentre as ferramentas que estão sendo utilizadas, para a avaliação do 

desempenho, estão os indicadores de desempenho. Estes permitem que o 

processo de gestão seja avaliado de forma sistemática e ao longo do tempo 

fornecem uma base de dados que possibilita, por meio da sua interpretação, a 

análise da real situação, perspectivas e melhorias a serem implementadas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos no porto organizado de 

Salvador-Bahia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever a gestão de resíduos sólidos do Porto Organizado de 

Salvador. 

 Obter indicadores de desempenho da gestão de resíduos sólidos do 

Porto Organizado de Salvador. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 TERMINAIS PORTUÁRIOS E SUA ESTRUTURA REGULATÓRIA 
 

Os portos estão diretamente relacionados a necessidade de transporte e 

intercâmbio econômico e social, razão pela qual ao longo dos anos o homem 

aprimorou e ampliou sua capacidade de navegação, principalmente para 

importação e exportação de produtos. Atualmente, no Brasil, cerca de 90% das 

cargas movimentadas destinadas ao comércio internacional passam pelos 

portos (SEP, 2014; ANTAQ, 2013; MILAN & VIEIRA, 2011; OLIVEIRA-FILHO & 

PEREIRA, 2011). 

O sistema portuário brasileiro é composto por 34 portos públicos (Figura 1), 

entre marítimos e fluviais. Desse total, 16 são delegados, concedidos ou tem 

sua operação autorizada à administração por parte dos governos estaduais e 

municipais. Existem ainda 42 terminais de uso privativo e três complexos 

portuários que operam sob concessão à iniciativa privada (SEP, 2014). 

 

Figura 1 - Portos organizados do Brasil 

Fonte: SEP, 2014. 
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Segundo a Lei nº 12.815/2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta 

pela união de portos e instalações portuárias e sobre as atividades 

desempenhadas pelos operadores portuários, porto organizado é:  

“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” 

(BRASIL, 2013). 

A área do porto organizado é definida, conforme a seção II do artigo 2º da Lei 

12.815/2013, como: “área delimitada por ato do Poder Executivo que 

compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de 

acesso ao porto organizado” (BRASIL, 2013). 

Podem existir, localizadas dentro ou fora dos limites da área do porto 

organizado, quatro tipos de instalações para operações portuárias: Terminal de 

Uso Privado (TUP), Estação de Transbordo de Cargas (ETC), Instalação 

Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) e Instalação Portuária de Turismo 

(IPT) (BRASIL, 2013). 

O TUP é explorado, mediante autorização, por pessoa jurídica de direito 

privado. Localizado fora da área do porto organizado, o TUP é utilizado na 

movimentação de passageiros e na movimentação ou armazenagem de 

mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. A ETC é 

utilizada, exclusivamente, para operação de transbordo de mercadorias em 

embarcações de navegação interior ou cabotagem. A IP4 destina-se a 

movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação 

interior. A IPT é explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada 

em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes, bagagens, 

e insumos para o abastecimento de embarcações de turismo (BRASIL, 2013).  

A Administração do Porto Organizado (APO) é exercida diretamente pela 

União, pela delegatária (quando a concessão é feita a estados ou municípios), 

ou pela entidade concessionária. A APO, também denominada Autoridade 

Portuária, é composta por um Conselho de Autoridade Portuária (CAP), que 
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delibera e por uma Administração Portuária (AP), que executa. À APO compete 

principalmente as seguintes tarefas: pré-qualificar os operadores portuários; 

planejar a utilização da área do porto organizado; fiscalizar as operações e 

arrecadar tarifas, previamente homologadas pelo CAP, entre outras atribuições 

definidas na Lei nº 12.815/2013 (ABTP, 2001; FREITAS, 2005; BRASIL, 2013). 

O CAP foi criado com o objetivo de regulamentar a exploração dos portos, 

sendo composto por representantes de todos os setores participantes da 

atividade portuária. É formado por quatro blocos: (1) poder público, com um 

representante da União, presidente do conselho, um do estado e um do 

município sede do porto; (2) operadores portuários, com um representante da 

administração do porto, um dos armadores, um dos titulares de instalações 

privativas na área do porto e um dos demais operadores portuários; (3) 

trabalhadores portuários, com dois representantes dos trabalhadores avulsos e 

dois dos demais trabalhadores portuários; e (4) usuários dos serviços 

portuários, com dois representantes dos exportadores/importadores, dois dos 

donos ou consignatários das mercadorias e um dos terminais retroportuários 

(ABTP, 2001; FREITAS, 2005; BRASIL, 2013). 

O CAP atua como fórum consultivo e de regulamentação para as atividades e 

serviços realizados no porto, não tendo personalidade jurídica.  Sua atuação 

ocorre diretamente na regulamentação da atividade portuária, incluindo as 

seguintes funções: homologar horários de funcionamento e tarifas portuárias; 

aprovar as normas de qualificação do operador portuário e de exploração do 

porto; aprovar o plano de desenvolvimento e de zoneamento do porto, 

promovendo a racionalização e a otimização das instalações; fomentar a ação 

comercial e industrial do porto; desenvolver mecanismos de atração de cargas; 

assegurar o cumprimento das normas de proteção ambiental; estimular a 

competitividade; além de estabelecer normas visando ao aumento da 

produtividade e à redução dos custos das operações portuárias (BRASIL, 

2013).  

A regulamentação das atividades portuárias, responsabilidade do CAP, 

também fica dividida com a administração do porto, já a regulação do mercado 

portuário brasileiro fica a cargo do Governo Federal.  Nesse sentido, a Lei nº 
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10.233, de 5 de junho de 2001, reformulou o setor de transportes públicos 

(Figura 2) criando o Departamento Nacional de  Infraestrutura  de  Transportes  

(DNIT)  e duas  agências reguladoras, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 

(BRASIL, 2001). 

 

Figura 2 – Organograma de regulamentação do mercado portuário no Brasil  

Fonte: Aautora. 

 

A ANTAQ é órgão integrante da administração federal, com personalidade 

jurídica de direito público, independência administrativa, autonomia financeira e 

funcional. Vinculada ao Ministério dos Transportes, a ANTAQ tem a finalidade 

de regular, supervisionar, fiscalizar as atividades de prestação de serviços de 

transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária, 

harmonizando os interesses dos usuários com os das empresas prestadoras 

de serviço e preservando o interesse público (BRASIL, 2001; ANTAQ, 2013). 

Dentre outras atribuições, cabe à ANTAQ estabelecer as normas e padrões a 

serem observados pelas autoridades portuárias, nos termos da legislação 

vigente. Conforme a Resolução n° 858/07 da própria ANTAQ são obrigações 

da administração portuária cumprir e fazer cumprir as leis, normas e 
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regulamentos de proteção ao meio ambiente e fiscalizar as operações 

portuárias zelando para que os serviços se realizem com regularidade, 

eficiência, segurança e proteção ao meio ambiente (ANTAQ, 2007). 

Além da ANTAQ, a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 

(SEP/PR), criada por meio da Medida Provisória n° 369 de 07 de maio de 2007, 

também é responsável pela regulação do setor portuário brasileiro. O principal 

objetivo da SEP é colocar os terminais portuários brasileiros no mesmo 

patamar de competitividade dos mais eficientes do mundo (SEP, 2014). 

Entre as atribuições e competência da SEP está a formulação de políticas e 

diretrizes para o fomento do setor, além da execução de medidas, programas e 

projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária, com 

investimentos orçamentários e do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Compete ainda à SEP a participação no planejamento estratégico e a 

aprovação dos planos de outorgas, tudo isso visando assegurar segurança e 

eficiência ao transporte aquaviário de cargas e de passageiros no país (SEP, 

2014). 

Quanto às metas estabelecidas pela SEP, destaca-se a elaboração do Plano 

Nacional Estratégico dos Portos, que deve priorizar investimentos públicos e 

viabilizar o conceito dos portos como elementos concentradores e 

alimentadores, tendência operacional verificada mundialmente. Além disso, a 

SEP tem como metas consolidar os marcos regulatórios do setor portuário, 

atrair mais investimentos privados e desonerar as cargas tributárias no âmbito 

das áreas alfandegadas (SEP, 2014). 

Nos portos organizados a administração portuária pode ser realizada 

diretamente pelas Companhias Docas, sociedades de economia mista, que têm 

como acionista majoritário o Governo Federal e, portanto, estão diretamente 

vinculadas à SEP. No caso dos portos organizados do estado da Bahia, a 

Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) é a autoridade 

responsável pela administração dos portos públicos do estado, incluindo o 

Porto de Salvador (CODEBA, 2013).  
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A CODEBA tem por objeto social, em harmonia com os planos e programas da 

Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, exercer as funções 

de Autoridade Portuária, previstas na legislação específica, além de ter como 

missão fomentar a atividade portuária, promovendo, controlando e 

disponibilizando infraestrutura com eficiência, de forma econômica e sócio-

ambientalmente sustentável (CODEBA, 2013). 

Visando adequar-se as exigências da legislação ambiental vigente e as 

determinações preconizadas no processo de licenciamento ambiental dos 

portos sob sua administração a Companhia implantou uma agenda ambiental 

portuária bem como normas e procedimentos relativos à sua gestão ambiental 

(CODEBA, 2013). 

Dentre as metas estabelecidas na agenda ambiental portuária a CODEBA 

assume como principais compromissos: se estruturar para cumprimento da 

política ambiental vigente, disponibilizar os contratos de apoio à gestão 

ambiental das atividades do porto organizado (monitoramentos, elaboração de 

planos e programas, treinamentos, auditorias), estabelecer parcerias e vínculos 

com universidades e outras instituições que objetivem a melhoria da qualidade 

ambiental dos serviços portuários e realizar ações que venham a reduzir os 

passivos e as não conformidades, considerando as normas técnicas e 

legislações vigentes (CODEBA, 2013). 

Seguindo os compromissos estabelecidos pelo núcleo de gestão ambiental da 

CODEBA, em sua agenda ambiental portuária, algumas normas relativas ao 

meio ambiente foram estabelecidas pela Companhia dentre elas a Norma de 

Movimentação, Armazenagem e Transporte de Produtos Perigosos; e a Norma 

de Gerenciamento de Resíduos (CODEBA, 2013). 

A Norma T 01.02, criada no ano de 2005, que dispõe sobre o Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos nos portos administrados pela CODEBA, tem por objetivo 

Regulamentar a implantação e execução dos procedimentos de gerenciamento 

de resíduos definidos no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) nos portos organizados administrados pela Companhia a fim de 

assegurar a preservação do meio ambiente, a promoção da vigilância 

epidemiológica e do controle de vetores e impedir a introdução e disseminação 
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de pragas e agentes etiológicos de doenças que constituam ou possam 

constituir riscos à agropecuária (CODEBA, 2013).  

3.2 A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM TERMINAIS PORTUÁRIOS 

A atividade portuária se configura como potencial causadora de impactos de 

ordem social, econômica e, principalmente, ambiental. Dentre os impactos 

causados ao meio ambiente um dos mais significativos diz respeito ao 

gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos provenientes das 

embarcações e da operação nos terminais (SÁ, 2008). A deficiência na gestão 

dos resíduos acarreta sérios danos ao meio ambiente tendo em vista que a 

zona costeira, onde estão instalados os principais portos brasileiros, é 

composta por importantes ecossistemas a exemplo dos manguezais, zonas de 

estuários e baías, que são sensivelmente afetados pela poluição oriunda da 

atividade portuária (CESAR, 2005; MACIEL, 2005). 

Os resíduos sólidos produzidos em terminais portuários, quando dispostos de 

maneira inadequada, representam ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

Resíduos oriundos de embarcações e meios de transportes rodoviários ou 

ferroviários, sejam restos de alimentos ou cargas, podem ser veículos de 

agravos biológicos, químicos ou radioativos, além das próprias atividades 

típicas de operação e manutenção dos terminais portuários, geradoras de 

resíduos comuns e perigosos (CESAR, 2005). 

A magnitude do problema dos resíduos gerados em portos e embarcações vem 

crescendo nos últimos anos. No ano de 1996, a questão ambiental mais 

importante para os portos marítimos, com base nos resultados de um 

questionário ambiental aplicado nos portos europeus pela European Sea Ports 

Organisation (ESPO) foi o desenvolvimento portuário (Quadro 1), seguido pela 

qualidade da água e disposição de resíduos de dragagem, enquanto que, em 

2003, de acordo com um levantamento ambiental análogo realizado pela 

mesma organização, as principais preocupações eram resíduos sólidos 

portuários e eliminação de resíduos de dragagem, respectivamente (DARBRA, 

et al. 2005). 
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Quadro 1 – Ranking das prioridades ambientais nos portos europeus 1996 – 2003 

Prioridade 1996 2004 2009 

1 
Desenvolvimento 

Portuário (uso da água) 
Resíduos portuários Ruído 

2 Qualidade da água Operação de dragagem Qualidade do ar 

3 
Disposição de resíduos 

de dragagem 
Disposição de resíduos 

de dragagem 
Resíduos portuários 

4 Operação de dragagem Poeira Operação de dragagem 

5 Poeira Ruído 
Disposição de resíduos 

de dragagem 

6 
Desenvolvimento 

portuário (uso do solo) 
Qualidade do ar 

Relação com a 
comunidade local 

7 Solos contaminados Carga perigosa Consumo de energia 

8 
Perda de Habitat e 

Degradação 
Abastecimento Poeira 

9 Intensidade de Tráfego 
Desenvolvimento 

Portuário (uso do solo) 
Desenvolvimento 

portuário (uso do solo) 

10 Efluentes industriais 
Descarga de navios 

(porão) 
Desenvolvimento 

portuário (uso do solo) 

Fonte: ESPO, 2012. 

Segundo Sá (2008) o gerenciamento eficaz dos resíduos gerados nas 

atividades portuárias exige a compreensão de conceitos básicos, como a 

caracterização dos resíduos quanto ao estado em que ocorrem, seu grau de 

periculosidade, a definição das formas de prevenção, controle da geração e 

destinação a serem adotadas. 

Segundo a Lei 12.305, de 2 de Agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos sólidos podem ser definidos como: 

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe 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”(BRASIL, 2010). 

Um agravante que torna complexa uma solução padrão ideal para o 

gerenciamento dos resíduos é a heterogeneidade encontrada na tipologia dos 

resíduos, pois varia em função: da sua origem ou área de geração específica 

(urbana, rural, indústrias, comércios, estabelecimentos de serviços de saúde, 

presídios, terminais rodoviários, terminais ferroviários, aeroportos, portos, entre 
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outras); da cultura e hábitos da população; do tempo e eficiência da coleta; e 

das diversas maneiras de manipulação e reaproveitamento dos resíduos 

sólidos (SÁ, 2008). 

Dentre as formas de classificar os diversos tipos de resíduos, pode-se citar a 

classificação quanto a sua origem dada pela lei 12.305/2010: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: engloba os resíduos domiciliares e de limpeza 

urbana;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, à exceção dos resíduos de limpeza urbana, dos 

serviços públicos de saneamento básico, dos serviços de saúde, construção 

civil e de transportes. 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos. 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais. 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS. 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 
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j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios (BRASIL, 2010). 

Também podem ser classificados quanto à sua natureza, de acordo com a 

NBR 10.004/2004 da ABNT:  

Classe I ou perigosos: são aqueles que, em função de suas características 

intrínsecas de inflamabilidade, corrosidade, reatividade, toxidade ou 

patogenicidade, apresentam risco à saúde através do aumento da mortalidade 

ou da morbilidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente 

quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;  

Classe II A ou não inertes: são resíduos que podem apresentar 

características de biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de 

acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas 

classificações de resíduos da classe I ou Perigosos;  

Classe II B ou inertes: são aqueles que, por suas características intrínsecas, 

não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente e que, quando amostrados 

de forma representativa, segundo a norma NBR 10.007/2004 e submetidos a 

um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a 

temperatura ambiente, conforme teste de solubilidade, segundo a norma NBR 

10.006/2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentração superior aos padrões  de  potabilidade  da  água,  conforme  

listagem  nº  8  (anexo  H  da  NBR  10.004/2004), excetuando-se os padrões 

de aspecto, cor, turbidez e sabor (ABNT, 2004). 

Os resíduos gerados em terminais portuários podem ser classificados ainda de 

acordo com a Resolução CONAMA 005/1993, que “Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários”, em quatro grupos: 

 Grupo A: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido à presença de agentes biológicos (em geral podem 
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representar resíduos gerados a bordo das embarcações e em 

ambulatórios). 

 Grupo B: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido às suas características químicas (representados por 

resíduos gerados em áreas de operação de carga e descarga ou em áreas 

administrativas como, por exemplo, lâmpadas com vapor de mercúrio, 

pilhas e baterias). 

 Grupo C: materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos 

(provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina 

nuclear e radioterapia). 

 Grupo D: resíduos comuns (todos os demais resíduos não descritos 

anteriormente e que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico 

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares) (BRASIL, 1993). 

Em geral, a gestão de resíduos é um problema complexo porque envolve 

muitos aspectos (ambientais, econômicos e sociais) que devem ser 

considerados (CARVALHO & ABDALLAH, 2012). A RDC nº 56 da ANVISA 

(Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos) define o 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em terminais portuários como: 

“processo de planejar, implantar, implementar e avaliar medidas 

sanitárias em relação aos resíduos sólidos que contemplem a sua 

geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição final, visando a proteção da 

saúde pública e do meio ambiente” (ANVISA, 2008). 

Algumas diretivas da comunidade europeia que dizem respeito ao 

gerenciamento de resíduos trazem como hierarquia da gestão de resíduos a 

minimização da geração de resíduos na fonte, reutilização, reciclagem, 

incineração com recuperação de energia, e disposição em aterros e, de forma 

similar às diretivas europeias, esta mesma hierarquia é preconizada na PNRS 

(ZUIN, 2009; BRASIL, 2010). 
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Um aspecto importante e que deve ser considerado no que concerne ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos portos é a sua interface com 

as cidades. O fato de que os portos têm historicamente crescido muito perto de 

cidades ou muito perto de áreas urbanas implica fundamentalmente na 

utilização da infraestrutura que a cidade pode oferecer, num contexto que 

implica em integração de soluções com equipamentos urbanos gerenciados 

pelo município, sobretudo para as etapas de transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos (Figura 3) (VASCONCELOS, 2014). 

 

Figura 3– Etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos portuários 

Fonte: A autora. 

Coleta 

Acondicionamento 

Transporte interno 

Armazenamento 

Transporte 
Externo 

Tratamento  
Destinação 

Final 

PORTO 

CIDADE 

 



29 
 

No trabalho realizado por Zuin et al (2009), os autores afirmam que a gestão de 

resíduos de portos é um dos mais efetivos temas de gestão ambiental portuária 

hoje. Ainda segundo os autores vários tipos de resíduos são gerados em 

portos, como vidro, metal, recipientes de plástico, papelão, resíduos de 

embalagens, óleos e graxas, águas residuais e resíduos perigosos, por 

exemplo, baterias, líquidos nocivos, resíduos de tinta, produtos farmacêuticos 

não utilizados ou vencidos, etc. 

Os resíduos sólidos gerados nos portos podem variar de uma região para outra 

e em função dos tipos de cargas movimentadas pelo porto, gerando desde 

grãos e partículas de cargas a granel tais como bauxita, fosfatos, enxofre e 

carvão, por exemplo, até resíduos sólidos tais como plásticos, papel, madeiras, 

resíduos oleosos e restos de comida dentre outros tantos (MACIEL, 2005). 

Segundo o IPEA (2012) os resíduos gerados em portos compreendem os 

seguintes tipos: 

 Restos de carga; 

 Embalagens (pallets, lâminas de plástico, cartões); 

 Resíduos domésticos dos setores sociais (cantinas, oficinas, lavanderias, 

sanitários); 

 Lubrificantes e hidrocarbonetos usados, filtros, vernizes, pinturas, solventes 

e baterias de manutenção de máquinas e infraestrutura; 

 Restos de mercadorias estivadas. 

Para Mesquita (2007) os principais resíduos sólidos gerados nos portos 

brasileiros são: 

 Ferragens; 

 Óleos; 

 Resíduos orgânicos; 

 Resíduos químicos; 

 Material de escritório; 

 Resíduos infectantes; 

 Cargas em perdimento; 

 Sucatas. 
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Além dos resíduos sólidos gerados nas instalações portuárias existem também 

aqueles cuja origem se dá nos navios e embarcações. Essa diferenciação, 

entre os resíduos gerados em terra e os de bordo, tem grande importância para 

se adotar critérios de manejo adequado por origem e também pela 

periculosidade dos resíduos (SÁ, 2008). 

Segundo Silva (2004) dentre os resíduos gerados à bordo incluem-se o esgoto 

sanitário, os resíduos domésticos, os resíduos provenientes da operação e a 

água oleosa.  

Valois (2009) faz uma descrição mais detalhada dos tipos de resíduos gerados 

pelo navio segundo três categorias:  

a) Resíduo doméstico: que são restos de comida, plásticos, latas, garrafas, 

louças, copos quebrados, papel, papelão e resíduos de enfermaria;  

b) Resíduo de manutenção: estopas e panos oleosos, restos de peças de 

manutenções, fuligem, peças quebradas, material de embalagem (papel, 

plásticos, metal, lata de lubrificante), cinzas e refratários, ferrugem e restos de 

tinta;  

c) Resíduo operacional associado à carga: calços e escoras para a carga, 

pallets, lonas e coberturas de carga e correias de amarração da carga. 

Como exigência da Convenção Marpol (IMO, 1978), os resíduos doméstico e 

operacional, devem ser registrados no Livro de Registro de Resíduos e 

entregue ao porto, onde deve estar em funcionamento um plano de 

gerenciamento de resíduos atendendo também à Resolução CONAMA nº 

005/1993. A implementação desse plano é prevista na Resolução ANVISA nº 

217/01, que proíbe a retirada de resíduos sólidos de embarcações em portos 

que não disponham de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Para 

tratar especificamente de resíduos contaminados por óleo ou substâncias 

nocivas, os portos dispõe das diretrizes previstas na Lei nº 9.966/00 que 

estabelece a obrigação de os portos gerenciarem esse tipo de resíduo (SILVA, 

2004). 
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Segundo a Resolução nº 2.190/2011 da ANTAQ que disciplina o serviço de 

retirada de resíduos de embarcações, o gerenciamento dos resíduos gerados a 

bordo das embarcações deve considerar as seguinte etapas: 

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 (ANTAQ, 2011). 

O reconhecimento de que os resíduos sólidos gerados a bordo das 

embarcações e nos terminais portuários podem ser fonte de inúmeros agravos 

à saúde a ao meio ambiente, fizeram com que as autoridades competentes, 

nacionais e internacionais, elaborassem um corpo de normas legais (Quadro 2) 

e convenções que tem como objetivo a redução do impacto sobre os 

ecossistemas e populações a eles expostas. Além da legislação específica 

para o setor portuário existem também outras aplicáveis (SÁ, 2008). 

Contudo, para Cordeiro-Filho, et al. (2000) apesar da clareza das normas e 

dispositivos legais, o estágio e grau de execução das medidas propostas para 

regulamentação do gerenciamento de resíduos sólidos em embarcações e 

terminais portuários é muito variável e depende substancialmente da 

consistência da ação dos agentes reguladores e fiscalizadores de cada país, 

região ou estado em que estão instalados os terminais portuários. 
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Quadro 2 – Arcabouço Legal Associado a Resíduos de Serviços de Transporte 
Aquaviário 

Regulamentações Descrição 

Resolução Conama nº 

005 de 05/08/1993 

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos 

portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

Decreto nº 2.508 de 

04/03/1998 
Promulga a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 

Causada por Navios (MARPOL), concluída em Londres, em 2 de 

novembro de 1973, seu Protocolo, concluído em Londres, em 17 de 

fevereiro de 1978, suas Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais 

III, IV e V. 

Lei Federal nº 9.966, 
de 28/4/2000 
 

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. 

Resolução RDC 

Anvisa nº  56, de 

5/8/2008 

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. Esta resolução 

revoga a RDC nº 342/2002 e altera a RDC nº 217/2001. 

Resolução Conama nº 
398, de 11/6/2008 
 

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual 

para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição 

nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, 

terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de 

apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações 

similares, e orienta a sua elaboração. 

Lei Federal nº 12.305 

de 02/08/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998. 

Resolução ANTAQ nº 

2.190 de 28/07/2011 

Aprova a norma para disciplinar a Prestação de serviços de retirada 

de Resíduos de embarcações. 

Lei Estadual n° 12.932 

de 07/01/2014 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia. 

A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 05/1993, 

que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; estabelece definições, 

classificação e procedimentos mínimos para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados nos portos (BRASIL, 1993). 

No ano de 1973, com o objetivo de minimizar os impactos gerados pelos 

resíduos provenientes das embarcações e operações portuárias, a 

Internacional Maritime Organization (IMO) criou a Convenção Internacional 

para Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), alterada em 1978 e 
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promulgada no Brasil através do Decreto nº 2.508 de 04/03/1998, a MARPOL 

foi um importante instrumento na regulação da atividade portuária 

principalmente por disciplinar medidas mitigadoras da poluição marinha (IMO, 

1978; BRASIL, 1998; GUEDES, 2005). A MARPOL consta de cinco anexos, 

sendo eles: 

 Anexo I – óleo; 

 Anexo II - Substâncias líquidas nocivas a granel; 

 Anexo III - Substâncias nocivas transportadas em forma de embalagens; 

 Anexo IV - Detritos 

 Anexo V - Lixo 

O anexo V, que trata sobre as “Regras para a Prevenção da Poluição Causada 

por Lixo Proveniente dos Navios”, estabelece os padrões de lançamento de 

resíduos no mar e a obrigatoriedade imposta aos países participantes da 

convenção MARPOL de possuírem instalações adequadas em seus portos 

para a recepção de resíduos (BRASIL, 1998). 

Dentre os requisitos estabelecidos no anexo V, para o lançamento de resíduos 

no mar, estão a distância do navio em relação a terra mais próxima, o tipo de 

resíduo e o local de descarte. De modo que devem ser observados os 

seguintes padrões: é proibido lançar ao mar todo tipo de plástico, os demais 

resíduos devem ser lançados triturados tão longe quanto possível da terra mais 

próxima e é proibido o lançamento de todo o tipo de resíduo, exceto os restos 

de comida, em áreas denominadas especiais (Mar Báltico, Mar Negro, Mar 

Vermelho e área dos Golfos), exceto quando o lançamento dos resíduos for 

necessário para garantir a segurança do navio e das pessoas embarcadas 

(BRASIL, 1998). 

No ano 2000 a criação da Lei 9.966, conhecida como “lei do óleo” consolida os 

princípios da MARPOL e reforça a obrigatoriedade de que todo terminal 

portuário deve dispor obrigatoriamente de instalações ou meios adequados 

para o recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o 

combate a poluição, observadas as normas e critérios estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente (BRASIL, 2000). 
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A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 56/2008, que 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; também 

fornece diretrizes sobre as boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos 

nos portos (ANVISA, 2008). 

A CONAMA 398/2008 orienta a elaboração e prevê o conteúdo mínimo dos 

planos de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em águas 

nacionais, reforçando os princípios da MARPOL e da Lei 9.966/2000 (BRASIL, 

2008). 

Outro instrumento legal aplicado aos terminais portuários é a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/10, que trata da gestão adequada dos 

resíduos sólidos e da criação de um plano específico para o gerenciamento 

desses resíduos, e no caso dos terminais portuários deve contemplar os 

resíduos resultantes da operação bem como os advindos das embarcações 

(BRASIL, 2010). 

A PNRS define ainda no seu Artigo 20º que estão sujeitos à elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos “os responsáveis pelos portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira” (BRASIL, 2010). 

A Resolução 2.190 da ANTAQ que entrou em vigor no ano de 2011, por sua 

vez passou a disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de 

embarcações, a partir do seu acondicionamento a bordo, seu translado para 

terra, segregação, acondicionamento e transporte para destinação em local 

apropriado (ANTAQ, 2011). 

A lei 12.932/14 instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) do 

Estado da Bahia. A PERS reforça as diretrizes e obrigatoriedades 

determinadas na PNRS, dentre elas a elaboração de PGRS pelos terminais 

portuários (BAHIA, 2014). 

Os PGRS devem ser apresentados aos órgãos ou às empresas responsáveis 

pela administração dos portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais 
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acompanhados da discriminação dos procedimentos de coleta, seleção, 

identificação, métodos de contenção e transporte, trajeto percorrido, local de 

destruição, metodologia de tratamento adotado e destinação final dos resíduos 

tratados, bem como da indicação das empresas e pessoas envolvidas. É 

fundamental, também, que seja informada toda a caracterização quantitativa do 

resíduo manuseado (IPEA, 2012). 

Para Cordeiro Filho et al. (2000), as dificuldades para a implementação de um  

plano  de  gerenciamento  para  resíduos  no  porto,  se  dão  por  causa  da  

ausência  ou insuficiência de estruturas de gerenciamento nos municípios em 

que se localizam portos, cabendo ao gestor da infraestrutura portuária a 

incumbência de criação das soluções de tratamento e destinação final para os 

resíduos sólidos gerados a bordo das embarcações  e  do  próprio  terminal. 

Em diagnóstico elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), que subsidiou a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

exigido pela PNRS em 2010, foram identificados os principais problemas 

pertinentes ao gerenciamento de resíduos sólidos em portos (Quadro 3). 

Dentre as dificuldades apontadas pelo estudo estão, principalmente, a falta de 

condições próprias para acondicionamento, armazenamento, transporte, bem 

como tratamento e destinação insuficientes dos resíduos (IPEA, 2012). 

 



36 
 

Quadro 3- Identificação de problemas pertinentes ao gerenciamento de resíduos sólidos em portos 

Grupo de 
resíduos 

Estrutura Gerais 

A 
−Dificuldade no controle da destinação dos resíduos por falta de recursos 

humanos e técnicos. 
−Existência de poucas empresas de coleta desses resíduos. 

−Identificação de condições impróprias para acondicionamento, 
armazenamento, transporte, bem como de tratamento e destinação 

insuficientes de resíduos. 

−Realização de procedimentos impróprios de coleta nas embarcações da 
Marinha. 

B e D 

−Identificação de condições impróprias para acondicionamento, 
armazenamento, transporte, bem como de tratamento e destinação 

insuficientes de resíduos. 
−Ausência de procedimentos e controle inadequados para o gerenciamento 

de resíduos nos portos. 
−Ausência de segregação na fonte geradora. 

−Existência insuficiente de equipamentos de proteção individual (EPIs). 

−Falta de incentivo para realização da segregação de resíduos na fonte. 
−Falta de integração entre instituições envolvidas. 

−Diversidade do arcabouço legal. 
−Falta de organização sobre a gestão dos resíduos sólidos pertinentes ao 

procedimento adequado, sistema de controle e registro por tipo de resíduos 
gerados, destinação específica para cada resíduo. 

−Tipos de resíduos identificados com problemas operacionais: borra 
oleosa, mistura oleosa, pilhas e baterias com metais pesados, lâmpadas 

fluorescentes. 

E 
−Identificação de condições impróprias para acondicionamento, 

armazenamento, transporte, bem como de tratamento e destinação 
insuficientes de resíduos. 

−Existência de poucas empresas de coleta desses resíduos. 
−Falta de garantia sobre o tratamento e o destino adequados para os 

resíduos gerados. 
−Falta de conhecimento dos agentes geradores de resíduos. 

−Realização de procedimentos impróprios de coleta nas embarcações da 
Marinha. 

−Falta de ações mitigadoras de impactos ambientais: acúmulo de sucatas, 
pneus e entulho, cargas em perdimento (abandonadas, apreendidas). 

Fonte: IPEA, 2012. 
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A Gestão de Resíduos Sólidos Portuários é um exemplo típico de uma área na 

qual a interface de relacionamentos interinstitucionais envolve a necessidade 

de parcerias entre vários órgãos federais, estaduais, municipais e o setor 

privado (CARVALHO & ABDALLAH, 2012). 

Aos operadores das embarcações cabe minimizar o volume de resíduos 

através da redução na fonte, a disposição a bordo utilizando tecnologias 

compatíveis, a disposição no mar de acordo com as normas convencionadas e 

a disposição nas estações de recepção de resíduos nos portos. O papel dos 

gestores dos portos e terminais é o de receber os resíduos das embarcações e 

gerir um sistema de coleta, segregação, classificação e transporte para as 

instalações de tratamento ou destinação final de resíduos disponíveis em nível 

local. O papel dos gestores do sistema de gerenciamento de resíduos 

municipais é integrar a necessidade de manuseio de resíduos das 

embarcações / porto / terminal com o fluxo rotineiro de resíduos local 

(CORDEIRO-FILHO et.al, 2000). 

Para o IPEA (2012) constituem-se desafios futuros para o gerenciamento de 

resíduos sólidos portuários: 

 a implantação de medidas para redução de resíduos sólidos na fonte 

geradora;  

 adequação das instalações para recepção de resíduos; 

 tratamento e destinação de resíduos, segundo exigências da Anvisa, da 

ANTAQ e das regulamentações estaduais;  

 implantação de um sistema padrão (formulário ou planilha eletrônica) para 

identificar e quantificar os resíduos sólidos e os passivos ambientais;  

 identificação de fornecedores conscientes das premissas estabelecidas pela 

PNRS;  

 estabelecimento de um sistema integrado entre o órgão de credenciamento, 

a fiscalização das operações no porto e a equipe de controle da destinação 

adequada;  

 criação de um conselho gestor para discutir e planejar metas de redução;  
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 estabelecimento da interação entre órgãos ambientais, legais e de pesquisa 

científica, de modo a proporcionar mais qualidade ao gerenciamento dos 

resíduos na zona portuária. 

 
3.3  INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para propor soluções ao gerenciamento de resíduos sólidos diversos estudos 

trazem como base de investigação, e para a tomada de decisões, o uso de 

indicadores como ferramenta mais utilizada para avaliação do desempenho 

ambiental (PADILHA, 2009). 

Segundo a PNRS os resíduos de aeroportos, assim como os gerados nos 

portos, enquadram-se na mesma categoria de classificação quanto à origem, 

denominada “resíduos de serviços de transporte” (BRASIL, 2010).  

Para avaliar a gestão de resíduos sólidos em aeroportos CARRA e 

colaboradores (2013) desenvolveram e aplicaram, no aeroporto internacional 

de Viracopos em Campinas no estado de São Paulo, um método de avaliação 

do desempenho através de indicadores. O estudo propôs uma metodologia 

baseada na NBR 14.031/2004 e na metodologia do Carbono SocialTM – Social 

Carbon. Sua aplicação foi desenvolvida em quatro etapas, seguindo o modelo 

gerencial PDCA (Plan – Planejar, Do – fazer, Chek – checar e Act – Agir) para 

avaliação de desempenho ambiental (CARRA et al., 2013). 

A primeira etapa (planejar) consistiu em selecionar e elaborar os indicadores 

com base no levantamento bibliográfico sobre o assunto, seguido de consultas 

a documentos técnicos como manuais, normas, planos e programas ambientais 

de aeroportos. A segunda etapa (fazer) consistiu na aplicação do método no 

Aeroporto Internacional de Viracopos, através do levantamento das 

informações para aplicação dos indicadores por meio da coleta de dados em 

entrevistas e visitas de campo. Na terceira e na quarta etapas (checar e agir) 

foram analisadas as principais fragilidades no gerenciamento ambiental do 

Aeroporto Internacional de Viracopos. Para isso, foi adotado o modelo de 

Pressão-Estado-Resposta (OECD, 1994). Esse modelo baseia-se em três 

frentes, a pressão do homem, o estado do meio e a resposta da sociedade, 
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servindo para identificar os prováveis impactos ambientais e definir as 

estratégias de manejo, de forma a estabelecer boas práticas ambientais para o 

aeroporto analisado (CARRA, 2011). 

Com base nos dados bibliográficos levantados no estudo, foram criados 

indicadores para representar cinco condições que recebem uma pontuação 

desde o pior cenário até a condição ideal. Assim, o desempenho caracterizado 

como ruim recebe o índice “1”; crítico, “2”; regular, “3”; satisfatório, “4”; e bom, 

“5”, conforme Figura 4 (CARRA et al., 2013).  

 

Figura 4 – Cenário e pontuação para avaliação do desempenho 

Fonte: Carra, 2011. 

Tais indicadores foram elaborados considerando os desempenhos gerencial e 

operacional da organização, bem como a condição ambiental do aeroporto 

relacionada ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Dessa maneira, foram 

abordadas diferentes etapas de geração, armazenamento, transporte, coleta, 

tratamento e destinação dos resíduos sólidos, considerando os diferentes tipos 

e grupos de resíduos, além do esforço organizacional para o correto 

gerenciamento e para a mitigação do impacto ambiental associado (CARRA et 

al., 2013). 

Foram elaborados 17 indicadores sobre geração, armazenamento, transporte, 

coleta e destinação de resíduos sólidos, conforme descrito no Quadro 4. 

Quadro 4 – Indicadores elaborados por Carra para avaliação do desempenho da 
gestão de resíduos sólidos em aeroportos 

Nº do 

Indicador 
Indicador Cenários/Pontuação 

1 

Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos 

1 O aeroporto não dispõe de um PGRS 

2 O aeroporto dispõe de um PGRS sem atualização 

a mais de cinco anos 

3 O aeroporto dispõe de um PGRS atualizado por 

menos de cinco anos; no entanto, menos da 
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metade das ações propostas foram executadas 

4 O aeroporto dispõe de um PGRS atualizado há 

menos de cinco anos e mais da metade das 

ações propostas foram executadas 

5 O aeroporto dispõe de um PGRS atualizado há 

menos de cinco anos e todas as ações propostas 

foram executadas 

2 

Redução da Geração de 

Resíduos Sólidos *(IRS) 

1 IRS≥1,5 

2 1<IRS<1,5 

3 IRS=1 

4 0,5<IRS<1,0 

5 IRS≤0,5 

3 

Armazenamento de 

Resíduos dos Grupos A 

e D 

1 O aeroporto não possui contêineres para 

armazenamento de resíduos, que ficam 

diretamente sobre o solo 

2 Os resíduos são armazenados em contêineres, 

mas a disposição é direta no solo, em local 

descoberto ou sem impermeabilização 

3 Os resíduos são armazenados em contêineres, 

mas a disposição não é direta no solo, mas em 

local descoberto ou sem impermeabilização 

4 Os resíduos são armazenados em contêineres, o 

local é coberto e possui impermeabilização 

5 Os resíduos são armazenados em contêineres, o 

local é coberto, possui impermeabilização e 

sistema para limpeza 

4 

Contaminação cruzada 

1 Os resíduos perigosos não são segregados dos 

demais 

2 Os resíduos perigosos são segregados dos 

demais, mas há evidências de contaminação 

cruzada 

3 Os resíduos perigosos são segregados dos 

demais, mas há risco aparente de contaminação 

cruzada 

4 Os resíduos perigosos são segregados dos 

demais e não há risco aparente de contaminação 

cruzada 

5 Os resíduos perigosos são segregados e 

armazenados em ambientes separados e não há 
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risco aparente de contaminação cruzada 

5 

Higienização dos 

contêineres (Grupo A e 

D) 

1 Os recipientes são higienizados em períodos 

superiores a um mês e não há tratamento para o 

efluente gerado no processo 

2 Os recipientes são higienizados em períodos 

superiores a um mês e há tratamento para o 

efluente gerado no processo 

3 Os recipientes são higienizados mensalmente e 

há tratamento para o efluente gerado no processo 

4 Os recipientes são higienizados quinzenalmente e 

há tratamento para o efluente gerado no processo 

5 Os recipientes são higienizados semanalmente e 

há tratamento para o efluente gerado no processo 

6 

Coleta (comum e 

infectante) 

1 A coleta dos resíduos é realizada em período 

superior a dois dias 

2 A coleta dos resíduos é realizada a cada dois dias 

3 A coleta dos resíduos é realizada uma vez por dia 

4 A coleta dos resíduos é realizada duas vezes por 

dia 

5 A coleta dos resíduos é realizada mais de duas 

vezes por dia 

7 

Tratamento dos 

resíduos de bordo 

(Grupo A) 

1 Os resíduos não recebem tratamento e são 

dispostos em aterros sanitários para resíduos 

comuns 

2 Os resíduos não recebem tratamento e são 

dispostos em aterros sanitários para resíduos 

perigosos 

3 Os resíduos recebem tratamento, mas o tipo de 

tratamento não é previsto pelo MAPA e pela 

ANVISA 

4 Os resíduos recebem tratamento previsto pelo 

MAPA e pela ANVISA, mas ocorre em zona 

secundária 

5 Os resíduos recebem tratamento previsto pelo 

MAPA e pela ANVISA em zona primária 

8 

Transporte de Resíduos 

1 O transporte interno atravessa locais que não são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo 

não é realizado com veículos específicos 
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2 O transporte interno atravessa locais que não são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo é 

realizado com veículos específicos 

3 O transporte interno atravessa locais que são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo 

não é realizado com veículos específicos 

4 O transporte interno atravessa locais que são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo é 

realizado com veículos específicos 

5 O transporte interno atravessa locais que são 

permitidos pela ANVISA, transporte externo é 

realizado com veículos específicos por sistemas 

automatizados 

9 

Resíduos Comuns 

1 Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são enviados a lixões ou 

dispostos irregularmente 

2 Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro em 

vala 

3 Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro 

sanitário 

4 Há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro 

sanitário 

5 Há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados aos sistemas de 

reaproveitamento 

10 

Coleta Seletiva Solidária 

1 Os materiais recicláveis gerados no aeroporto não 

são segregados dos demais 

2 Menos de 30% dos materiais recicláveis 

segregados no aeroporto são destinados a 

associações ou cooperativas 

3 De 30% a 50% dos materiais recicláveis 

segregados no aeroporto são destinados a 

associações ou cooperativas 

4 Entre 51 a 70% dos materiais recicláveis 

segregados no aeroporto são destinados a 

associações ou cooperativas 

5 Mais de 70% dos materiais recicláveis segregados 

no aeroporto são destinados a associações ou 
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cooperativas 

11 

Resíduos contendo 

óleos, tintas e 

lubrificantes 

1 Os resíduos ficam armazenados em locais sem 

cobertura e contenção, sendo destinados de 

forma inadequada 

2 Os resíduos ficam armazenados em locais sem 

cobertura e contenção, mas são destinados a 

empresas especializadas no tratamento ou 

destinação 

3 Os resíduos ficam armazenados em locais 

cobertos e com contenção por mais de 30 dias, 

sendo destinados a empresas especializadas no 

tratamento ou destinação 

4 Os resíduos ficam armazenados em locais 

cobertos e com contenção de 15 a 30 dias, sendo 

destinados a empresas especializadas no 

tratamento ou destinação 

5 Os resíduos ficam armazenados em locais 

cobertos e com contenção por menos de 15 dias, 

sendo destinados a empresas especializadas no 

tratamento ou destinação 

12 

Pneus Inservíveis 

1 Os pneus não são enviados para reutilização ou 

reciclagem, mas ficam armazenados por períodos 

superiores a 12 meses 

2 Os pneus são triturados e enviados para aterros 

sanitários, mas ficam armazenados por períodos 

superiores a 12 meses 

3 Os pneus são enviados para reutilização ou 

reciclagem, mas ficam armazenados por períodos 

superiores a 12 meses 

4 Os pneus são enviados para reciclagem e ficam 

armazenados por períodos inferiores a 12 meses 

5 Os pneus são devolvidos aos fabricantes e ficam 

armazenados em períodos inferiores a seis meses 

13 

Lâmpadas usadas 

1 As lâmpadas não são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos superiores a 12 

meses 

2 As lâmpadas são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos superiores a 12 

meses 

3 As lâmpadas são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos inferiores a 12 
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meses 

4 As lâmpadas são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos inferiores a seis 

meses 

5 As lâmpadas são devolvidas aos fabricantes e 

ficam armazenadas por períodos inferiores a seis 

meses 

14 

Baterias chumbo-ácido 

inservíveis 

1 As baterias são dispostas em lixões ou não há 

controle sobre o destino 

2 As baterias são dispostas em aterros de resíduos 

comuns 

3 As baterias são destinadas a aterros de Classe I 

4 As baterias são destinadas a reciclagem e ficam 

armazenadas em períodos superiores a dois 

meses 

5 As baterias são destinadas a reciclagem e ficam 

armazenadas em períodos inferiores a dois meses 

15 

Resíduos de áreas 

verdes 

1 A administração aeroportuária dispõe os resíduos 

em bota-foras no interior do sítio aeroportuário 

2 A administração aeroportuária dispõe os resíduos 

em valas 

3 A administração aeroportuária dispõe os resíduos 

em aterros sanitários 

4 A administração aeroportuária destina os resíduos 

em usinas de compostagem 

5 A administração aeroporto-ária realiza 

compostagem dos resíduos em área interna ao 

aeroporto 

16 

Resíduos da construção 

civil 

1 O aeroporto possui áreas com disposição 

irregular, próximas a corpos d’água 

2 O aeroporto possui áreas com disposição 

irregular, mas não há indícios de degradação do 

solo ou água 

3 O aeroporto possui áreas com armazenamento 

temporário adequado, mas não há segregação 

dos resíduos 

4 O aeroporto possui áreas com armazenamento 

temporário adequado, há segregação e 

reciclagem, mas não há reutilização interna dos 



45 
 

resíduos 

5 O aeroporto possui áreas com armazenamento 

temporário adequado, há segregação, reciclagem 

e reutilização interna dos resíduos 

17 

Disposição em bota-fora 

1 Ocorreu disposição de resíduos em áreas de 

bota-fora no interior do sítio aeroportuário e o 

passivo encontra-se no local 

2 Ocorreu disposição de resíduos em áreas de 

bota-fora no interior do sítio aeroportuário, mas o 

passivo foi retirado do local e não recebeu 

tratamento 

3 Ocorreu disposição de resíduos em áreas de 

bota-fora no interior do sítio aeroportuário, mas o 

passivo foi retirado do local e recebeu tratamento 

4 Não ocorreu disposição de resíduos em áreas de 

bota-fora no interior do sítio aeroportuário, mas 

passivos anteriores encontram-se no local 

5 O aeroporto não dispõe de áreas de bota-fora em 

toda área patrimonial 

*IRS = (geração média de resíduos/número de movimentos de aeronaves do período 
analisado)/(geração média de resíduos/ número de movimentos de aeronaves do 
período anterior). 

Fonte: CARRA et al., 2013. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO DE SALVADOR, 

BAHIA 

O Porto de Salvador remonta ao período colonial quando era frequentemente 

denominado "Porto do Brasil", como se não existisse outro ancoradouro em 

toda a Colônia. A referência traduzia seu significado histórico e econômico na 

vida nacional durante a "Era Mercantilista". Salvador por ser uma das vilas 

mais importantes da colônia possuía um dos portos que tinham maior fluxo de 

mercadorias e pessoas (CODEBA, 2013; GOULARTI, 2007). 

Desde meados do século XVI, o ancoradouro funcionou como importador de 

mercadorias procedentes de Portugal e da África e como exportador de 

produtos tropicais para o Reino. Os produtos exportados pela Bahia, entre os 

séculos XVI e XVII, para Portugal e as possessões ultramarinas, abrangiam 
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basicamente produtos provenientes da produção agrícola, como o açúcar, o 

pau-brasil, o algodão, o fumo, o couro e a aguardente (CODEBA, 2013).  

A partir de 1891, assumiu a responsabilidade pelo porto de Salvador a 

Companhia Docas e Melhoramentos da Bahia, transformada, em 1893, na 

Companhia Internacional de Docas e Melhoramentos do Brasil e, ainda, em 

1906, na Companhia Cessionária das Docas do Porto da Bahia (GOULARTI, 

2007). 

Oficialmente, a inauguração do porto de Salvador ocorreu em 13 de maio de 

1913, quando iniciou sua exploração comercial. O Decreto nº 11.236, de 21 de 

outubro de 1914, especificou as obras a serem concluídas, em prosseguimento 

aos 750m de cais e seis armazéns então existentes (BIASO, 2006). 

O Porto de Salvador passou a ser considerado porto organizado após a 

aprovação, em 1922, do Regulamento de Portos Organizados, que tinha como 

objetivo criar uma harmonia entre a administração pública nos portos com as 

capitanias, alfândegas e fiscalizações (GOULARTI, 2007). 

O Porto de Salvador (-38,583333S, -13,010278W), está localizado na Baía de 

Todos os Santos, cidade de Salvador, Bahia, entre a Ponta do Monte Serrat, ao 

norte, e a ponta de Santo Antônio ao Sul (Figura 5).  

 

Figura 5- Localização do Porto de Salvador 

Fonte: COPPE/UFRJ, 2013. 
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Atualmente, após sucessivas obras de ampliação, o Porto de Salvador possui 

um cais acostável com 2.085 metros de extensão dividido em 3 trechos: cais 

comercial com 1.470metros e 8 berços, cais de ligação com 240 metros e 1 

berço; e o chamado cais de 10 metros, com 375 metros e 2 berços, totalizando 

11 berços, sendo 9 operacionais, além de uma rampa para operações roll-on-

roll-off (CODEBA, 2013). 

A administração do porto é exercida pela Companhia das Docas do Estado da 

Bahia – CODEBA (CODEBA, 2013). Os principais produtos de exportação são 

os petroquímicos, siderúrgicos, ferro liga, frutas e sucos, granito, celulose, 

peles e couros. E, como principais produtos de importação o trigo, os produtos 

químicos, os produtos alimentícios, arroz, equipamentos, papel e produtos 

minerais (ANTAQ, 2013). 

Como em todo porto organizado a área está dividida em áreas públicas e áreas 

arrendadas. Em áreas públicas a responsabilidade pelo gerenciamento dos 

resíduos é da CODEBA, já nas áreas arrendadas a responsabilidade fica a 

cargo dos arrendatários (CODEBA, 2013). 

4.1 Zoneamento do Porto de Salvador 

Conforme normatização da Lei nº 12.815/2013 os portos públicos do Brasil 

devem dispor de um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) que tem 

por objetivo caracterizar, por meio de um arranjo físico e espacial, a divisão de 

áreas operacionais do porto com vistas a integrar aspectos técnicos, logísticos, 

urbanísticos, econômicos e socioambientais. O PDZ dividiu a área do porto de 

Salvador em 14áreas conforme se pode observar na Figura 6(CODEBA, 2013). 
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Figura 6-O zoneamento do Porto de Salvador 

Fonte:CODEBA, 2014.
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5. METODOLOGIA 

A metodologia para execução desta pesquisa dividiu-se em três fases, 

conforme apresentado pela Figura 7: 

 

 

Figura 7– Delineamento experimental das fases da pesquisa 

Fonte: A autora. 
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Fase 1 – Descrição da Gestão de Resíduos Sólidos 

A fase de descrição da gestão de resíduos sólidos utilizou dados secundários 

obtidos através da pesquisa “Programa de Conformidade Ambiental do 

gerenciamento de Resíduos sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna Sinantrópica 

Nociva dos Portos Organizados Brasileiros” fomentado pela SEP e executado 

pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), em 

parceria com o Grupo de Resíduos Sólidos da Universidade Federal da Bahia 

(GRS/UFBA). A metodologia utilizada pelo programa para a obtenção dos 

dados está descrita de forma mais detalhada no manual “Capacitação para 

Diagnóstico de Resíduos Sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna Sinantrópica no 

Ambiente Portuário” elaborado pela COPPE/UFRJ (2012). 

No Porto de Salvador, no âmbito do projeto acima mencionado, a coleta de 

dados para a caracterização da gestão de resíduos sólidos compreendeu o 

período entre Outubro de 2012 a Agosto de 2013. Como etapa inicial foi 

realizado um levantamento de documentos gerais e específicos que concernem 

a gestão de resíduos sólidos. Os documentos foram solicitados diretamente a 

CODEBA, quando se tratavam de documentos referentes a áreas públicas do 

porto; e aos arrendatários, quando se referiam a áreas sobre o domínio das 

empresas arrendatárias. 

Os principais documentos gerais solicitados e analisados, quando disponíveis, 

estão descritos no Quadro 5. 

Quadro 5 – Documentos gerais solicitados à CODEBA e arrendatários 

Documentos Gerais 

1 - Programas ambientais (PAs); 

2 - Relatórios de auditorias ambientais; 

3 - Planta baixa do porto; 

4 - Relatório Técnico de Garantia Ambiental (RTGA); 

5 - Licenças ambientais, bem como suas renovações; 

6 - Regimento interno; 

7 - Contrato de arrendamento dos terminais; 

8 - Lista das empresas credenciadas para o transporte e recepção dos resíduos, 
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tanto as empresas vencedoras do processo licitatório como as contratadas pelos 

particulares; 

9 - Lista de movimentação dos navios no ano de 2011e 2012; 

10 - Sistemas de Gestão Ambiental ou certificações; 

11 – Relatórios de monitoramentos ambientais (RMAs); 

12 –Resultados analíticos de controle da poluição, monitoramento de unidades 

de tratamento físicas, químicas e/ou biológicas. 

 

Os documentos específicos solicitados e analisados estão descritos no Quadro 

6. 

Quadro 6 – Documentos específicos solicitados à CODEBA e arrendatários 

Documentos Específicos 

1 - Inventário de Resíduos Sólidos 

2 - Manifestos de resíduos sólidos de bordo (oleosos, comuns, recicláveis, etc.) 

3 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

Com o objetivo de sistematizar a coleta e análise de dados e entender a 

organização e lógica espacial das atividades na área operacional do porto, foi 

elaborada uma metodologia de mapeamento, que dividiu a área do porto em 

zonas e cada uma das zonas em perímetros. A delimitação das áreas foi feita 

de acordo com as características administrativas, operacionais e físicas.  

O Porto de Salvador foi mapeado de forma a ter apenas uma zona portuária 

dividida em 12 perímetros de acordo com a atividade desenvolvida em cada 

área (Figura 8). 
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Figura 8 – Zonas e perímetros do Porto de Salvador segundo metodologia da 
COPPE/UFRJ 

Fonte: COPPE/UFRJ, 2013. 

 

Cada perímetro delimita um terminal, empresa/ ou área operacional do porto 

(Tabela 1). No porto organizado de Salvador existem duas empresas 

arrendatárias, a Intermarítima Portos e Logística S/A e a Tecon Salvador S/A, 

que tem como atividades a programação e operação de embarque e 

desembarque de contêineres e carga geral. 
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Tabela 1– Atividade econômica por perímetro de zoneamento do porto de Salvador 

Perímetro Zonas Portuária Atividade Econômica 

P1 

Área Pública, Receita 

Federal, Complexo 

Administrativo; Terminal 

de Navios de Turismo) 

Movimentação de cargas; atividades 

administrativas; utilização sazonal 

para recepção de navios de 

passageiros. 

P2 

Área Pública (Armazéns 

3, 4 e 5, Gate de acesso, 

moega) 

Movimentação e armazenamento de 

carga geral – terminal público; 

atividades administrativas. 

P3 
Área Pública (Armazéns 

6, 7 e 8, ANVISA) 

Movimentação e armazenamento de 

carga geral – terminal público; 

atividades administrativas. 

P4 

Área Pública (Estação 

Marítima de Salvador, 

Posto Médico, 

estacionamento interno e 

moega) 

Movimentação de grãos e carga 

geral. 

P5 TECON 
Movimentação e armazenamento de 

contêineres. 

P6 Polícia Federal Não aplicável. 

P7 Intermarítima 
Movimentação e armazenamento de 

contêineres. 

P8 Área Pública 
Área destinada ao estacionamento de 

caminhões 

P9 Oficinas 

Instalações de apoio da CODEBA; 

oficinas, depósito da CODEBA; 

futuras instalações da CR. 

P10 
Área com obras da Via 

Expressa 
Pátio de veículos para movimentação. 

P11 Clube de Lazer Área destinada a atividades 
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Perímetro Zonas Portuária Atividade Econômica 

recreativas. 

P12 Área de Múltiplo Uso 
Área a ser incorporada ao terminal de 

contêineres. 

 

Sistematicamente, durante três dias a cada semana, foi realizado o 

acompanhamento e observação da retirada de resíduos, registro do fluxo de 

resíduos por meio de formulários específicos e quantificação desses resíduos 

por tipo, nas áreas públicas e arrendadas. Além de entrevistas e observação de 

pontos de interesse quanto a geração de resíduos. Os pontos de interesse 

foram os últimos locais de armazenamento dos resíduos antes destes saírem 

do porto. Essa definição permitiu que não houvesse redundância na 

quantificação dos resíduos gerados. 

Os dados sobre a geração de resíduos no porto de Salvador foram levantados 

a partir de observação in loco, gerando dados primários qualitativos e 

quantitativos; e através de manifestos e inventários, dados secundários 

declarados pela CODEBA e pelos arrendatários. Foram contemplados como 

fontes de geração os perímetros descritos na Tabela 1 e as embarcações. O 

registro dos dados coletados foi feito através de formulários e fichas de campo, 

(Apêndices 1, 2 e 3) preenchidos, scaneados e enviados mensalmente ao 

portal digital do programa. 

A aferição da quantidade de resíduos gerados pelas embarcações foi feita 

através de análise dos dados declarados pela autoridade portuária, bem como 

pelo acompanhamento em campo das retiradas de resíduos das embarcações 

contabilizando o volume retirado de acordo com a capacidade dos veículos 

transportadores e da pesagem em balança rodoviária do porto. 

A quantidade de resíduos sólidos nos demais pontos de levantamento de 

dados foi aferida de acordo com o preenchimento do recipiente em que 

estavam armazenados, estimando-se visualmente de acordo com as categorias 

descritas no Quadro 7. 
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Quadro 7- Categorias de quantificação da geração de resíduos sólidos 

Categorias de quantificação 

- 0%: quando o recipiente vazio; 

- 25%: quando o recipiente preenchido até um quarto do seu volume total; 

- 50%: quando o recipiente preenchido até a metade do seu volume total; 

- 75%: quando o recipiente aparentar estar quase cheio, porém ainda capaz de conter 

mais resíduos; 

- 100%: quando o recipiente apresentar-se totalmente cheio; 

- Outra: quando o resíduo, devido a características específicas, apresentar valores 

mais significativos se contabilizado em unidades ou outras formas verificadas em 

campo (pneus, lâmpadas, cartuchos de impressão, etc.). 

 

Foi aplicado o teste de Correlação  de Spearman, utilizando o software Instat®, 

para analisar o comportamento dos dados quantitativos sobre a geração de 

resíduos sólidos portuários. 

Avaliou-se também a conformidade do instrumento de gestão utilizado, o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), através das diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Baseado na 

determinação do conteúdo mínimo exigido para o PGRS, na PNRS, foi avaliada 

a aderência dos planos da CODEBA e arrendatários aos aspectos definidos 

pela PNRS, utilizando para a análise os seguintes parâmetros: o plano atende 

totalmente, parcialmente ou não atende às determinações previstas na 

legislação. 

Fase 2 –Aplicação de Indicadores de Desempenho 

Para avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos no porto de Salvador 

foi utilizada a metodologia proposta por CARRA (2011). O método proposto 

pelo autor consiste na aplicação de uma matriz contendo 17 indicadores de 

desempenho para avaliar a gestão de resíduos sólidos. A aplicação dos 

indicadores foi feita utilizando os dados secundários disponibilizados pelo 
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projeto “Programa de Conformidade Ambiental do gerenciamento de Resíduos 

sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna Sinantrópica Nociva dos Portos 

Organizados Brasileiros”. O método CARRA (2011) foi adaptado de modo a 

contemplar as particularidades inerentes ao processo de gestão dos resíduos 

sólidos portuários. 

Fase 3 – Avaliação do desempenho e identificação das fragilidades no 

desempenho da gestão de resíduos sólidos portuários 

Após a fase de descrição da gestão de resíduos sólidos e a aplicação do 

método de avaliação de desempenho Carra (2011) adaptado, foram analisados 

os resultados para posterior identificação dos aspectos que influenciam o 

desempenho da gestão de resíduos sólidos no porto organizado de Salvador. 

 
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Adaptação do método CARRA (2011) 

O método proposto por Carra (2011) foi escolhido para avaliação do 

desempenho do gerenciamento de resíduos portuários, pois a atividade 

geradora é a mesma, ou seja, resíduos gerados em atividades de transporte, 

conforme a Lei 12.305/2010. Contudo, algumas adaptações foram necessárias 

em função das particularidades da gestão de resíduos sólidos em terminais 

portuários ou devido à falta de disponibilidade de informações e dados 

primários ou secundários. 

Dos 17 indicadores propostos por Carra, 2011, dois foram excluídos, sendo 

eles o indicador nº 2 (Redução da geração de resíduos sólidos - IRS) e o 

indicador nº 14 (Baterias chumbo-ácido inservíveis), pois não havia 

disponibilidade de informações a respeito. 

Deste modo, a matriz de indicadores e seus respectivos cenários e pontuações 

utilizados são mostrados no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Indicadores adaptados de Carra (2011) 

Nº do 

Indicador 
Indicador Cenários/Pontuação 

1 

Plano de 

Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos 

1 O porto não dispõe de um PGRS 

2 O porto dispõe de um PGRS sem atualização a 

mais de cinco anos 

3 O porto dispõe de um PGRS atualizado por 

menos de cinco anos; no entanto, menos da 

metade das ações propostas foram executadas 

4 O porto dispõe de um PGRS atualizado há menos 

de cinco anos e mais da metade das ações 

propostas foram executadas 

5 O porto dispõe de um PGRS atualizado há menos 

de cinco anos e todas as ações propostas foram 

executadas 

2 

Armazenamento de 

Resíduos dos Grupos A 

e D 

1 O porto não possui contêineres para 

armazenamento de resíduos, que ficam 

diretamente sobre o solo 

2 Os resíduos são armazenados em contêineres, 

mas a disposição é direta no solo, em local 

descoberto ou sem impermeabilização 

3 Os resíduos são armazenados em contêineres, 

mas a disposição não é direta no solo, mas em 

local descoberto ou sem impermeabilização 

4 Os resíduos são armazenados em contêineres, o 

local é coberto e possui impermeabilização 

5 Os resíduos são armazenados em contêineres, o 

local é coberto, possui impermeabilização e 

sistema para limpeza 

3 

Contaminação cruzada 

1 Os resíduos perigosos não são segregados dos 

demais 

2 Os resíduos perigosos são segregados dos 

demais, mas há evidências de contaminação 

cruzada 

3 Os resíduos perigosos são segregados dos 

demais, mas há risco aparente de contaminação 

cruzada 

4 Os resíduos perigosos são segregados dos 

demais e não há risco aparente de contaminação 

cruzada 
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5 Os resíduos perigosos são segregados e 

armazenados em ambientes separados e não há 

risco aparente de contaminação cruzada 

4 

Higienização dos 

contêineres (Grupo A e 

D) 

1 Os recipientes são higienizados em períodos 

superiores a um mês e não há tratamento para o 

efluente gerado no processo 

2 Os recipientes são higienizados em períodos 

superiores a um mês e há tratamento para o 

efluente gerado no processo 

3 Os recipientes são higienizados mensalmente e 

há tratamento para o efluente gerado no processo 

4 Os recipientes são higienizados quinzenalmente e 

há tratamento para o efluente gerado no processo 

5 Os recipientes são higienizados semanalmente e 

há tratamento para o efluente gerado no processo 

5 

Coleta (comum e 

infectante) 

1 A coleta dos resíduos é realizada em período 

superior a dois dias 

2 A coleta dos resíduos é realizada a cada dois dias 

3 A coleta dos resíduos é realizada uma vez por dia 

4 A coleta dos resíduos é realizada duas vezes por 

dia 

5 A coleta dos resíduos é realizada mais de duas 

vezes por dia 

6 

Tratamento dos 

resíduos de bordo 

(Grupo A) 

1 Os resíduos não recebem tratamento e são 

dispostos em aterros sanitários para resíduos 

comuns 

2 Os resíduos não recebem tratamento e são 

dispostos em aterros sanitários para resíduos 

perigosos 

3 Os resíduos recebem tratamento, mas o tipo de 

tratamento não é previsto pela ANVISA 

4 Os resíduos recebem tratamento previsto pela 

ANVISA, mas ocorre em zona secundária 

5 Os resíduos recebem tratamento previsto pela 

ANVISA em zona primária 

7 

Transporte de Resíduos 

1 O transporte interno atravessa locais que não são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo 

não é realizado com veículos específicos 
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2 O transporte interno atravessa locais que não são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo é 

realizado com veículos específicos 

3 O transporte interno atravessa locais que são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo 

não é realizado com veículos específicos 

4 O transporte interno atravessa locais que são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo é 

realizado com veículos específicos 

5 O transporte interno atravessa locais que são 

permitidos pela ANVISA, transporte externo é 

realizado com veículos específicos por sistemas 

automatizados 

8 

Resíduos Comuns 

1 Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são enviados a lixões ou 

dispostos irregularmente 

2 Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro em 

vala 

3 Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro 

sanitário 

4 Há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro 

sanitário 

5 Há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados aos sistemas de 

reaproveitamento 

9 

Coleta Seletiva Solidária 

1 Os materiais recicláveis gerados no porto não são 

segregados dos demais 

2 Menos de 30% dos materiais recicláveis 

segregados no porto são destinados a 

associações ou cooperativas 

3 De 30% a 50% dos materiais recicláveis 

segregados no porto são destinados a 

associações ou cooperativas 

4 Entre 51 a 70% dos materiais recicláveis 

segregados no porto são destinados a 

associações ou cooperativas 

5 Mais de 70% dos materiais recicláveis segregados 

no porto são destinados a associações ou 



60 
 

cooperativas 

10 

Resíduos contendo 

óleos, tintas e 

lubrificantes 

1 Os resíduos ficam armazenados em locais sem 

cobertura e contenção, sendo destinados de 

forma inadequada 

2 Os resíduos ficam armazenados em locais sem 

cobertura e contenção, mas são destinados a 

empresas especializadas no tratamento ou 

destinação 

3 Os resíduos ficam armazenados em locais 

cobertos e com contenção por mais de 30 dias, 

sendo destinados a empresas especializadas no 

tratamento ou destinação 

4 Os resíduos ficam armazenados em locais 

cobertos e com contenção de 15 a 30 dias, sendo 

destinados a empresas especializadas no 

tratamento ou destinação 

5 Os resíduos ficam armazenados em locais 

cobertos e com contenção por menos de 15 dias, 

sendo destinados a empresas especializadas no 

tratamento ou destinação 

11 

Pneus Inservíveis 

1 Os pneus não são enviados para reutilização ou 

reciclagem, mas ficam armazenados por períodos 

superiores a 12 meses 

2 Os pneus são triturados e enviados para aterros 

sanitários, mas ficam armazenados por períodos 

superiores a 12 meses 

3 Os pneus são enviados para reutilização ou 

reciclagem, mas ficam armazenados por períodos 

superiores a 12 meses 

4 Os pneus são enviados para reciclagem e ficam 

armazenados por períodos inferiores a 12 meses 

5 Os pneus são devolvidos aos fabricantes e ficam 

armazenados em períodos inferiores a seis meses 

12 

Lâmpadas usadas 

1 As lâmpadas não são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos superiores a 12 

meses 

2 As lâmpadas são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos superiores a 12 

meses 

3 As lâmpadas são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos inferiores a 12 
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meses 

4 As lâmpadas são enviadas para reciclagem e 

ficam armazenadas por períodos inferiores a seis 

meses 

5 As lâmpadas são devolvidas aos fabricantes e 

ficam armazenadas por períodos inferiores a seis 

meses 

13 

Resíduos de áreas 

verdes 

1 A administração portuária dispõe os resíduos em 

bota-foras no interior do sítio portuário 

2 A administração portuária dispõe os resíduos em 

valas 

3 A administração portuária dispõe os resíduos em 

aterros sanitários 

4 A administração portuária destina os resíduos em 

usinas de compostagem 

5 A administração portuária realiza compostagem 

dos resíduos em área interna ao aeroporto 

14 

Resíduos da construção 

civil 

1 O porto possui áreas com disposição irregular, 

próximas a corpos d’água 

2 O porto possui áreas com disposição irregular, 

mas não há indícios de degradação do solo ou 

água 

3 O porto possui áreas com armazenamento 

temporário adequado, mas não há segregação 

dos resíduos 

4 O porto possui áreas com armazenamento 

temporário adequado, há segregação e 

reciclagem, mas não há reutilização interna dos 

resíduos 

5 O porto possui áreas com armazenamento 

temporário adequado, há segregação, reciclagem 

e reutilização interna dos resíduos 

15 

Disposição em bota-fora 

1 Ocorreu disposição de resíduos em áreas de bota-

fora no interior do sítio portuário e o passivo 

encontra-se no local 

2 Ocorreu disposição de resíduos em áreas de bota-

fora no interior do sítio portuário, mas o passivo foi 

retirado do local e não recebeu tratamento 

3 Ocorreu disposição de resíduos em áreas de bota-

fora no interior do sítio portuário, mas o passivo foi 
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retirado do local e recebeu tratamento 

4 Não ocorreu disposição de resíduos em áreas de 

bota-fora no interior do sítio portuário, mas 

passivos anteriores encontram-se no local 

5 O porto não dispõe de áreas de bota-fora em toda 

área patrimonial 

 

6.1 Descrição da Gestão de Resíduos Sólidos no Porto Organizado de 

Salvador 

A gestão de resíduos sólidos nas áreas públicas não arrendadas fica sob a 

administração da CODEBA. Nestas áreas foram acompanhados 12 pontos de 

interesse onde foi identificada a geração de resíduos. Além desses, também foi 

observada a gestão dos resíduos provenientes de áreas sob responsabilidade 

das empresas arrendatárias. 

Descrição qualitativa da geração de resíduos do Porto Organizado de 

Salvador 

- Áreas Públicas Não-arrendadas 

No Porto Organizado de Salvador foi identificada a geração dos seguintes 

resíduos sólidos: plásticos, papéis/papelão, sucata de ferro, pneus inservíveis, 

lâmpadas, óleos, trapos e estopas contaminados por óleo, resíduos orgânicos 

(restos de alimentos, podas e produtos de varrição), resíduos da construção 

civil e resíduos de serviços de saúde. Esses resíduos foram classificados de 

acordo com a tipologia estabelecida pela NBR 10.004/2004 e Resolução 

CONAMA 005/93, conforme se pode observar na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resíduos gerados nas áreas públicas do Porto Organizado de Salvador 

Classificação 

Resíduos Gerados 

NBR 10.004/2004 
Resolução 

Conama 005/93 

Classe II Grupo D Plásticos 

Classe II Grupo D Papéis/Papelão 

Classe II Grupo B Sucata de Ferro 

Classe I Grupo B Pneus inservíveis 

Classe I Grupo B Lâmpadas 

Classe I Grupo B Óleos  

Classe I Grupo B 
Trapos e estopas contaminados por 

óleo 

Classe II Grupo D 

Resíduos orgânicos 

(restos de alimentos, podas e produtos 

de varrição) 

Classe I Grupo B Resíduos da Construção Civil 

Classe I Grupo B Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Os resíduos gerados passam pelas etapas de armazenamento, coleta, 

tratamento e destinação final. 

O manejo dos resíduos sólidos pertencentes ao grupo D, ou resíduos comuns, 

é feito segundo as etapas descritas na Figura 9. Os resíduos comuns gerados 

são coletados e armazenados em caixas estacionárias no interior do sítio 

portuário até ser recolhido e encaminhado ao aterro sanitário de Salvador. 
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Figura 9– Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do grupo D nas áreas públicas, 
não arrendadas, do Porto Organizado de Salvador 

Fonte: A autora. 

 

O manejo dos resíduos sólidos pertencentes ao grupo B, ou resíduos 

perigosos, é feito segundo as etapas descritas na Figura 10. Os resíduos 

perigosos são armazenados de forma segregada em coletores ou em áreas de 

estocagem. As lâmpadas e os resíduos de serviços de saúde são 

encaminhados para tratamento e destinação final em área externa ao porto. Os 

demais resíduos são armazenados no sítio portuário. 
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Figura 10– Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do grupo B nas áreas públicas, 
não arrendadas, do Porto Organizado de Salvador 

Fonte: A autora. 

 

Os resíduos gerados nas áreas públicas não-arrendadas tem origem nas 

atividades administrativas e operacionais da CODEBA. 

O recolhimento dos resíduos gerados é diferenciado para cada tipo de resíduo. 

Para os resíduos comuns há uma empresa transportadora, especializada na 

coleta de resíduos comuns de origem comercial e domiciliar, que possui 

contrato com o PSV. Esta empresa coleta exclusivamente os resíduos comuns, 

classificados como do grupo D. 
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Para as lâmpadas fluorescentes existe contrato com empresa especializada 

para o recolhimento. 

A coleta dos resíduos gerados não obedece a uma frequência definida, com 

exceção apenas para lâmpadas, que são coletadas quando o armazenamento 

desse tipo de resíduo atinge o número de 10.000 unidades armazenadas.  

Para os resíduos comuns a coleta é feita de acordo com a capacidade de 

suporte dos coletores que armazenam o resíduo. Sendo assim, quando o 

coletor atinge o limite máximo de armazenamento a empresa responsável pelo 

recolhimento efetua a coleta. 

O recolhimento dos resíduos comuns é feito em veículo transportador, do tipo 

caminhão poliguindaste, próprio para esta finalidade. 

No PSV não há coleta seletiva, todos os resíduos, à exceção dos resíduos 

perigosos, são acondicionados sem segregação.  

Não há central de resíduos, a instalação, que se encontrava em fase inicial de 

implantação, teve as obras suspensas devido a desistência da empresa 

contratada (Figura 11). A Autoridade Portuária abriu novo processo de licitação 

para dar continuidade à construção. Sendo assim, os resíduos gerados ficam 

dispostos temporariamente em pontos específicos. 

 

 

Figura 11 – Obras da Central de Resíduos Sólidos 
Fonte: Projeto Portos, 2012. 
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Não há tratamento de resíduos no interior do sítio portuário. Todos os resíduos 

gerados são destinados para tratamento e/ou disposição final em área externa 

ao Porto. 

Os resíduos comuns são encaminhados para o Aterro Sanitário Metropolitano 

Centro, que fica na região metropolitana da cidade de Salvador. 

Os resíduos provenientes de serviços de saúde são encaminhados para o 

Hospital Naval de Salvador. 

Os pneus inservíveis e a sucata metálica são armazenados por longos 

períodos sem que haja destinação final desses resíduos. O período de 

armazenamento dos pneus inservíveis e da sucata metálica é bastante 

prolongado. Isso se deve principalmente ao fato de que o processo para 

desfazimento desses resíduos esbarra na burocracia que é imposta pela 

legislação vigente, que permite que o resíduo seja leiloado ou doado para 

cooperativas devidamente licenciadas, contudo não há em Salvador, ou região 

próxima, cooperativas que processem esse tipo de resíduo. O mesmo ocorre 

com o óleo e os resíduos contaminados por óleo, como trapos e estopas. 

- Áreas públicas arrendadas 

Nas áreas públicas arrendadas o acesso para observação e acompanhamento 

dos pontos de interesse quanto a geração de resíduos não foi permitido sem 

que houvesse o acompanhamento de um funcionário do PSV, no entanto, não 

haviam funcionários disponíveis para suprir a essa demanda. Sendo assim, 

não foi possível adotar a metodologia proposta e, portanto nas áreas públicas 

arrendadas a caracterização da gestão de resíduos sólidos foi feita com base 

nos manifestos de resíduos e nos PGRS disponibilizados pelos próprios 

arrendatários. 

  - Arrendatário Tecon S/A 

Na área pública arrendada pela Tecon S/A foi identificada a geração dos 

seguintes resíduos sólidos: plásticos, papéis/papelão, sucata de ferro, 

madeiras, lâmpadas, óleos, resíduos contaminados por óleo, resíduos 

orgânicos(restos de alimentos, podas e produtos de varrição) e resíduos da 

construção civil. Esses resíduos foram classificados de acordo com a tipologia 
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estabelecida pela NBR 10.004/2004 e Resolução CONAMA 005/93, conforme 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Resíduos gerados nas áreas públicas arrendadas pela Tecon 

Classificação 

Resíduos Gerados 

NBR 10.004/2004 
Resolução 

Conama 005/93 

Classe II Grupo D Plásticos 

Classe II Grupo D Papéis/Papelão 

Classe II Grupo B Sucata de Ferro 

Classe II Grupo D Madeiras 

Classe I Grupo B Lâmpadas 

Classe I Grupo B Óleos  

Classe I Grupo B Resíduos contaminados por óleo 

Classe II Grupo D 

Resíduos orgânicos 

(restos de alimentos, podas e produtos 

de varrição) 

Classe I Grupo B Resíduos da Construção Civil 

 

Os resíduos gerados pela Tecon S/A passam pelas etapas de armazenamento, 

coleta, tratamento e destinação final. 

O manejo dos resíduos sólidos é feito segundo as etapas descritas nas 

Figuras12 e 13.  

Os resíduos comuns, Grupo D, são coletados, armazenados temporariamente 

em coletores específicos e destinados a cooperativas ou aterros sanitários. 

Os resíduos perigosos, Grupo B, são coletados, armazenados 

temporariamente em coletores específicos e destinados ao tratamento ou a 

aterros sanitários próprios para resíduos perigosos. 
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Figura 12– Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do grupo D nas áreas públicas 
arrendadas pela Tecon S/A 

Fonte: A autora. 

 

Figura 13– Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do grupo B nas áreas públicas 
arrendadas pela Tecon S/A 

Fonte: A autora. 



70 
 

Os resíduos gerados nas áreas públicas arrendadas pela Tecon tem origem 

nas atividades administrativas e operacionais da empresa. 

A Tecon possui programa de coleta seletiva implantado e em funcionamento. 

Através da coleta seletiva os resíduos gerados são segregados e armazenados 

em coletores específicos para cada tipo de resíduo. Contudo, ainda não há 

uma central de resíduos em funcionamento, a instalação encontra-se em fase 

de construção para atender a condicionante da licença de operação da Tecon. 

Sendo assim, os resíduos gerados são mantidos em dois pontos de 

armazenamento temporário até que seja feita a coleta e dada a destinação 

final. O armazenamento dos resíduos comuns é feito em área coberta e 

abrigada. O armazenamento dos resíduos perigosos é feito em área coberta, 

com piso impermeável e com canaletas de escoamento conforme determina a 

legislação. 

A coleta dos resíduos gerados obedece a uma frequência definida, os resíduos 

orgânicos são coletados quatro vezes por semana, por empresa especializada 

para a coleta, transporte e destinação final desse tipo de resíduo. A destinação 

final dos resíduos orgânicos é feita no Aterro Sanitário Metropolitano de 

Salvador. Os resíduos recicláveis são encaminhados a cooperativas de 

reciclagem.  

Os resíduos perigosos são coletados, transportados e encaminhados para 

tratamento em empresa especializada. As lâmpadas são descaracterizadas e 

encaminhadas para tratamento por empresa especializada a cada três meses. 

A sucata metálica é comercializada e encaminhada para destinação final em 

empresa siderúrgica. 

Não há tratamento de resíduos no interior do sítio portuário. Todos os resíduos 

gerados pela Tecon são destinados para tratamento e/ou disposição final em 

área externa ao Porto. 

- Arrendatário Intermarítima S/A 

Na área pública arrendada pela Intermarítima foi identificada a geração dos 

seguintes resíduos sólidos: plásticos, papéis/papelão, sucata de ferro, 

madeiras, lâmpadas, óleos, resíduos orgânicos (restos de alimentos, podas e 

produtos de varrição) e EPI’s. Esses resíduos foram classificados de acordo 
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com a tipologia estabelecida pela NBR 10.004/2004 e Resolução CONAMA 

005/93, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 – Resíduos gerados nas áreas públicas arrendadas pela Intermarítima 

Classificação 

Resíduos Gerados 

NBR 10.004/2004 
Resolução 

Conama 005/93 

Classe II Grupo D Plásticos 

Classe II Grupo D Papéis/Papelão 

Classe II Grupo B Sucata de Ferro 

Classe II Grupo D Madeiras 

Classe I Grupo B Lâmpadas 

Classe I Grupo B Óleos  

Classe II Grupo D 

Resíduos orgânicos 

(restos de alimentos, podas e produtos 

de varrição) 

Classe I Grupo B EPI’s 

 

Os resíduos gerados pela Intermarítima passam pelas etapas de 

armazenamento, coleta, tratamento e destinação final. 

O manejo dos resíduos sólidos é feito segundo as etapas descritas nas figuras 

14 e 15.  

Os resíduos comuns, Grupo D, são coletados, armazenados temporariamente 

em coletores específicos e destinados a cooperativas ou aterros sanitários. 

Os resíduos perigosos, Grupo B, são coletados, armazenados 

temporariamente em coletores específicos e destinados ao tratamento por 

descaracterização, reciclagem ou incineração. 
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Figura 14 – Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do Grupo D nas áreas públicas 
arrendadas pela Intermarítima 

Fonte: A autora. 

 

 

Figura 15 - Fluxograma do manejo de resíduos sólidos do grupo B nas áreas públicas 
arrendadas pela Intermarítima 

Fonte: A autora. 
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Os resíduos gerados nas áreas públicas arrendadas pela Intermarítima tem 

origem nas atividades administrativas e operacionais da empresa. 

A intermarítima segrega e acondiciona os resíduos gerados em coletores 

específicos e os mantém em locais de armazenamento temporário. A coleta 

dos resíduos é feita por empresa especializada com a periodicidade de três 

vezes por semana. 

 

Descrição quantitativa da geração de resíduos do porto organizado de 

Salvador 

- Áreas Públicas Não-arrendadas 

No período de coleta de dados, compreendido entre Dezembro de 2012 e 

Agosto de 2013, foi aferida mensalmente a geração média de resíduos comuns 

do PSV.  

Conforme a figura 16 é possível observar um aumento da geração de resíduos 

entre os meses de fevereiro a abril de 2013, seguida de queda no mês de 

maio. No período entre Junho e Agosto de 2013 novamente a geração de 

resíduos voltou a aumentar, chegando a atingir a maior média de geração de 

resíduos no mês de Agosto, quando foi aferida a quantidade de 8,1 m3 de 

resíduo comum. 

 

Figura 16–Geração de Resíduos Comuns do Porto de Salvador 

Fonte: A autora. 
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Para tentar explicar o comportamento desses dados foi feita a correlação da 

geração de resíduos comuns com o movimento de navios no mesmo período. 

Assumiu-se a hipótese de que o aumento da movimentação de navios, e 

consequentemente aumento da demanda operacional do PSV, levaria ao 

aumento da geração de resíduos comuns. Contudo, aplicado o teste de 

correlação de Spearman, utilizando o software Instat®, não foi encontrada 

significância estatística na correlação entre a geração de resíduos comuns e o 

movimento de navios no Porto de Salvador (r = 0.4937 e p= 0.1777) no período 

de Dezembro de 2012 a Agosto de 2013 (Figura 17). 

 

 

Figura 17–Correlação entre a geração de resíduos comuns e o número de navios 
movimentados no Porto de Salvador 

Fonte: A autora. 

 

A linha de tendência da Figura 17 demonstra que à medida que aumenta o 

movimento de navios, diminui a geração de resíduos comuns, o que leva a 

entender que não existe correlação entre essas duas variáveis. 

Durante o período de coleta de dados a geração de sucata de ferro não variou, 

mantendo a quantidade média acumulada de 3,29 m3 de sucata gerada no 

PSV no período analisado. 
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A geração média de lâmpadas aumentou de 0,3 m3 para 1,5 m3, no período 

entre Dezembro de 2012 e Agosto de 2013, mantendo a quantidade acumulada 

de 1,5 m3 até o final do período de coleta de dados. 

A quantidade de pneus gerados no PSV aumentou nos primeiros meses de 

2013, passando de 72 m3 para 82,4 m3. Porém, de Março a Agosto se manteve 

a quantidade acumulada de 82,4 m3 de pneus (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Quantidade de resíduos perigosos gerados de Dezembro/12 a Agosto/13 

no PSV 

Tipo de resíduo perigoso 

(Grupo B) 

Quantidade Acumulada 

(Dezembro/2012 – Agosto/2013) 

Sucata de Ferro 3,29 m3 

Lâmpadas 1,5 m3 

Pneus inservíveis 82,4 m3 

 

A média mensal de geração de trapos e estopas contaminados com óleo 

aumentou no período apurado, variando de 0,5 a 3,6 m3 (Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Geração de trapos e estopas contaminados com óleo 

Fonte: A autora. 
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A geração de óleos, provenientes de manutenção, no PSV variou de 2,2 m3 a 

3,7 m3. Sendo que as maiores médias mensais foram registradas nos meses 

de Maio e Junho de 2013 (Figura 19). 

 

Figura 19 – Geração de óleo 

Fonte: A autora. 

 

- Áreas Públicas Arrendadas 

  - Arrendatário Tecon S/A 

As quantidades de resíduos gerados nas áreas públicas arrendadas da Tecon 

foram descritas no quadro 9. 

Quadro 9–Quantidade média mensal de resíduos gerados pela Tecon S/A 

Tipo 
Quantidade Média 
de descarte/ mês 

Disposição Final 

Resíduos Orgânicos 80 kg 
Aterro Sanitário 
Metropolitano de 

Salvador 

Sucata de Ferro 1636 kg Reciclagem 

Papel / Papelão 657 kg Reciclagem 

Plástico 114 kg Reciclagem 

Madeira 3 m3 Reciclagem 
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Tipo 
Quantidade Média 
de descarte/ mês 

Disposição Final 

Lâmpadas 36 un Tratamento 

Fonte: PGRS e Inventário de resíduos sólidos 2012 da Tecon 

  - Arrendatário Intermarítima S/A  

As quantidades de resíduos gerados nas áreas públicas arrendadas da 

Intermarítima foram descritas no quadro 10. 

Quadro10– Quantidade média mensal de resíduos gerados pela Intermarítima 

Tipo Quantidade Média Disposição Final 

Resíduo Comum 7.000 kg 
Aterro Sanitário 
Metropolitano de 

Salvador 

Óleo 800 L Rerrefino 

Sucata de Ferro 50 kg Reciclagem 

Papel / Papelão 1.000 kg Reciclagem 

Plástico 500 kg Reciclagem 

Madeira 500 kg Reciclagem 

Lâmpadas 10 unid Tratamento 

Fonte: PGRS e Inventário de resíduos sólidos 2012 da Intermarítima 

Avaliação da conformidade dos PGRS do porto de Salvador com a 

legislação vigente 

Para Kitzmann & Asmus, (2006) uma das principais conformidades e também o 

principal instrumento para a gestão de resíduos sólidos portuários é o PGRS. 

Para avaliar a conformidade do PGRS do PSV com a legislação vigente foi 

utilizada como base a PNRS (Lei 12.305/2010). O artigo 20º da PNRS 

determina o conteúdo mínimo do plano. Dentre os nove aspectos determinados 

pela PNRS foram utilizados para a avaliação apenas aqueles que se aplicavam 

aos terminais portuários. Os resultados dessa avaliação estão descritos no 
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quadro 11. 

Não foi possível analisar o PGRS do arrendatário Intermarítima, pois o mesmo 

foi disponibilizado apenas parcialmente. 

Quadro11 – Avaliação da conformidade dos PGRS da CODEBA e Tecon S/A com a 

legislação vigente 

Avaliação da Conformidade do PGRS com a Legislação Vigente 

(PNRS – Lei 12.305/2010) 

 

Aspectos definidos pela PNRS 

 

PGRS 

 

CODEBA 

 

Tecon 

1 
 

Descrição do Empreendimento 
AT AT 

2 

 

Diagnóstico dos resíduos gerados 

incluindo: origem, volume, caracterização 

dos resíduos e dos passivos a ele 

associados 

AP AP 

3 

 

a) Explicitação dos responsáveis por cada 

etapa do gerenciamento 

AT NA 

b) Definição dos procedimentos 

operacionais relativo a cada etapa do 

gerenciamento 

AT AT 

4 

 

Identificação das soluções consorciadas 

ou compartilhadas com outros geradores 

NA NA 

5 

 

Ações preventivas e corretivas a serem 

executadas em situação de 

gerenciamento incorreto ou acidentes 

NA AP 
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6 

 

Metas e procedimentos relacionados à 

minimização da geração de resíduos 

sólidos e à reutilização e reciclagem 

AP NA 

7 

 

Medidas saneadoras dos passivos 

ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos 

NA NA 

8 

 

Periodicidade da revisão do PGRS, 

observado o prazo estabelecido pela 

licença de operação, se houver 

AT NA 

 

Legenda: NA – Não atende 

     AP – Atende Parcialmente 

     AT – Atende totalmente 

 

Os PGRS da CODEBA e Tecon foram atualizados em 2004 e 2012, 

respectivamente, e não atendem totalmente à todas as exigências impostas 

pela PNRS. Contudo, o PGRS da CODEBA apesar de ter sido revisado a mais 

tempo do que o da Tecon atende totalmente a um número maior de aspectos 

exigidos pela PNRS. Dos oito aspectos analisados o PGRS da CODEBA 

atende totalmente a quatro aspectos, atende parcialmente a dois aspectos e 

não atende a dois aspectos. A Tecon atende totalmente a dois aspectos, 

parcialmente a dois aspectos e não atende a quatro dos oito aspectos 

analisados. Assim, podemos afirmar que o PGRS da CODEBA está mais em 

conformidade com os aspectos preconizados pela PNRS do que o PGRS da 

Tecon. 

6.2 Aplicação dos Indicadores de Desempenho adaptados de CARRA 

(2011) 

Com base nos resultados obtidos sobre os procedimentos de gerenciamento 

de resíduos sólidos no PSV, foi possível atribuir as pontuações 

correspondentes a cada indicador no método adaptado de Carra (2011). 
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Indicador nº 1 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Cenário Encontrado - O porto dispõe de um PGRS sem atualização a mais de 

cinco anos 

Pontuação Atribuída - 2 

Avaliação do Desempenho - Crítico 

Evidências: O PGRS disponibilizado pela CODEBA foi elaborado no ano de 

2004 e desde então não foi atualizado. Sendo assim, algumas legislações 

importantes que surgiram após a elaboração, como a PNRS não foram 

consideradas como base para se estabelecer diretrizes e procedimentos 

necessários à gestão dos resíduos sólidos portuários. 

Indicador nº 2 - Armazenamento de Resíduos dos Grupos A e D 

Cenário Encontrado - Os resíduos são armazenados em contêineres, portanto 

a disposição não é direta no solo, mas em local descoberto ou sem 

impermeabilização 

Pontuação Atribuída - 3 

Avaliação do Desempenho - Regular 

Evidências: Os resíduos do Grupo A são encaminhados ao Hospital Naval de 

Salvador, de onde são encaminhados para disposição final. Os resíduos do 

Grupo D são armazenados em caixas estacionárias em áreas externas não 

abrigadas e onde o acesso de pessoas aos resíduos não é controlado (Figura 

20). 

 

Figura 20 – A) Coletor de resíduos comuns e B) Resíduos comuns misturados 

B A 
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Fonte: Projeto Portos, 2012. 

Indicador nº 3 - Contaminação cruzada 

Cenário Encontrado - Os resíduos perigosos são segregados dos demais, 

mas há evidências de contaminação cruzada 

Pontuação Atribuída - 2 

Avaliação do Desempenho - Crítico 

Evidências: Apesar de os resíduos perigosos serem segregados dos demais 

resíduos, esses não são armazenados em coletores específicos e em local 

adequado. 

 

Indicador nº 4 – Higienização dos contêineres (Grupo A e D) 

Cenário Encontrado – Os recipientes são higienizados em períodos 

superiores a um mês e não há tratamento para o efluente gerado no processo 

Pontuação Atribuída – 1 

Avaliação do Desempenho - Ruim 

Evidências: Não há periodicidade definida para a higienização dos 

contêineres. A higienização é feita de forma esporádica e o intervalo entre as 

higienizações pode ser superior a um mês. Além disso, não há tratamento para 

o efluente gerado no processo no interior do sítio portuário. 

 

Indicador nº 5 - Coleta (comum e infectante) 

Cenário Encontrado - A coleta dos resíduos é realizada em período superior a 

dois dias 

Pontuação Atribuída - 1 

Avaliação do Desempenho – Ruim  
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Evidências: Os resíduos não possuem frequência de coleta definida. A coleta 

é realizada quando o coletor atinge a capacidade máxima de armazenamento. 

Indicador nº 6 – Tratamento dos resíduos de bordo (Grupo A) 

Cenário Encontrado – Os resíduos não recebem tratamento e são dispostos 

em aterros sanitários para resíduos perigosos 

Pontuação Atribuída – 2 

Avaliação do Desempenho - Crítico 

Evidências: Não há tratamento dos resíduos de bordo no interior do sítio 

portuário. O destino dado a esse tipo de resíduo é de responsabilidade da 

agência marítima contratada para intermediar o agendamento da empresa 

transportadora para o destino final.  A CODEBA fiscaliza e cadastra as 

empresas transportadoras, porém não se responsabiliza pelo tratamento. 

Indicador nº 7 – Transporte de Resíduos 

Cenário Encontrado – O transporte interno atravessa locais que não são 

permitidos pela ANVISA e o transporte externo é realizado com veículos 

específicos 

Pontuação Atribuída – 2 

Avaliação do Desempenho - Crítico 

Evidências: Os resíduos são transportados em veículos próprios para esta 

finalidade, fornecidos por empresa especializada na coleta que possui contrato 

com o PSV.  

Indicador nº 8 – Resíduos Comuns 

Cenário Encontrado - Não há segregação de materiais recicláveis e os 

resíduos comuns são destinados para aterro sanitário 

Pontuação Atribuída - 3 

Avaliação do Desempenho– Regular 
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Evidências: Todos os resíduos do grupo D são coletados, armazenados e 

transportados sem segregação. A destinação final é feita em aterros sanitários 

para resíduos comuns. 

Indicador nº 9 – Coleta Seletiva Solidária 

Cenário Encontrado – Os materiais recicláveis gerados no porto não são 

segregados dos demais 

Pontuação Atribuída – 1 

Avaliação do Desempenho - Ruim 

Evidências: Não há no PSV nenhum tipo de segregação dos materiais 

recicláveis, todos os resíduos do grupo D são armazenados misturados até a 

destinação final. 

Indicador nº 10 - Resíduos contendo óleos, tintas e lubrificantes 

Cenário Encontrado - Os resíduos ficam armazenados em locais sem 

cobertura e contenção, sendo destinados de forma inadequada. 

Pontuação Atribuída - 1 

Avaliação do Desempenho - Ruim 

Evidências: As estopas utilizadas para contenção de óleo são dispostas em 

coletores em locais abertos. Os coletores utilizados para este armazenamento 

temporário não são adequados para este tipo de resíduo. Não existem palets 

de contenção para evitar que, em casos de vazamento, o óleo escoe para o 

sistema de drenagem causando a poluição de corpos hídricos (Figura 21). 

 
C D 
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Figura 21 – C) Bombonas com óleo, D) Trapos e estopas contaminados com óleo, E)  
Trapos e estopas armazenados em área externa e F) Óleo e água armazenado em 
área externa 

Fonte: Projeto Portos, 2012. 

Indicador nº 11 - Pneus Inservíveis 

Cenário Encontrado – Os pneus não são enviados para reutilização ou 

reciclagem, mas ficam armazenados por períodos superiores a 12 meses. 

Pontuação Atribuída - 1 

Avaliação do Desempenho - Ruim 

Evidências: Os pneus inservíveis ficam armazenados por longos períodos. O 

armazenamento se dá parte em área externa, sem cobertura, e parte em área 

coberta. Os pneus dispostos em áreas externas estão sujeitos a ação do tempo 

e, por sua conformação, em épocas chuvosas podem acumular água da chuva 

transformando-se em potenciais criadouros de larvas de insetos (Figura 22). 

 

E F 

G H 
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Figura 22 – G) Pneus armazenados em área externa, H) Pneus armazenados em área 
externa, I) Pneus armazenados em galpão e J) Pneus armazenados em galpão 
Fonte: Projeto Portos, 2012. 

Indicador nº 12 - Lâmpadas usadas 

Cenário Encontrado – As lâmpadas são enviadas para reciclagem e ficam 

armazenadas por períodos superiores a 12 meses (Figura 22). 

Pontuação Atribuída - 2 

Avaliação do Desempenho - Crítico 

Evidências: Apesar de serem descaracterizadas e enviadas para tratamento 

por empresa especializada, as lâmpadas ficam armazenadas por longos 

períodos e o armazenamento não é adequado. Não existem coletores 

específicos para esse tipo de resíduo, as lâmpadas ficam acondicionadas em 

caixas de madeira, o que acaba resultando na quebra desse material. As 

lâmpadas quebradas liberam vapor de mercúrio que pode ocasionar a 

contaminação do ambiente e das pessoas que manipulam esse resíduo (Figura 

23). 

             

Figura 23 – L) Lâmpadas acondicionadas em local inadequado e M) Lâmpadas 
quebradas 

I J 

L M 
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Fonte: Projeto Portos, 2012. 

Indicador nº 13 - Resíduos de áreas verdes 

Cenário Encontrado - A administração portuária dispõe os resíduos em 

aterros sanitários 

Pontuação Atribuída - 3 

Avaliação do Desempenho - Regular 

Evidências: Não existem área verdes de tamanho significativo no interior do 

sítio portuário. Os resíduos tais como galhos e folhas são acondicionados 

juntos com os resíduos comuns e destinados a aterros sanitários. 

Indicador nº 14 – Resíduos da construção civil 

Cenário Encontrado – O porto possui áreas com armazenamento temporário 

adequado, mas não há segregação dos resíduos 

Pontuação Atribuída – 3 

Avaliação do Desempenho - Regular 

Evidências: No setor com obras de reforma do Porto, a responsabilidade pelos 

resíduos da construção civil, seu armazenamento e destinação ambientalmente 

adequada, era da empresa contratada para executar o serviço. Contudo, não 

se observou nenhum tipo de segregação ou reaproveitamento do resíduo. 

Indicador nº 15 – Disposição em bota-fora 

Cenário Encontrado – O aeroporto não dispõe de áreas de bota-fora na área 

investigada. 

Pontuação Atribuída – 5 

Avaliação do Desempenho - Bom 

Evidências: Não foi observada a presença de áreas de bota-fora no interior do 

sítio portuário durante o período de estudo.  

Os indicadores com seus respectivos cenários, pontuações e avaliação do 
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desempenho estão descritos na tabela 6. Conforme apresentado na tabela 6, 

embora nenhum dos indicadores apresente o desempenho “Satisfatório”, 

33,4% dos indicadores apresentaram pontuação regular ou bom e 66,8% dos 

indicadores apresentaram desempenho ruim ou crítico. O indicador que 

apresentou melhor desempenho está relacionado à disposição de resíduos em 

bota-fora. Por outro lado, os indicadores relacionados à higienização de 

contêineres, coleta de resíduos, coleta seletiva, pneus inservíveis e resíduos 

contaminados por óleo foram os que apresentaram os piores desempenhos. 

Do total de 15 indicadores, 4 apresentaram desempenho regular, 5 

desempenho ruim, 5 desempenho crítico e 1 desempenho bom (Figura 24).  

 

Figura 24 – Indicadores de desempenho aplicados ao PSV 

Fonte: A autora. 
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Tabela 6– Resultado da Aplicação dos indicadores de desempenho propostos por CARRA (2011) 

Nº do 

Indicador 
Indicador Cenário Encontrado Pontuação Desempenho 

1 Plano de 

Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos 

O porto dispõe de um PGRS sem atualização a mais de cinco anos 2 Crítico 

2 Armazenamento de 

Resíduos dos 

Grupos A e D 

Os resíduos são armazenados em contêineres, mas a disposição não 

é direta no solo, mas em local descoberto ou sem impermeabilização 
3 Regular 

3 Contaminação 

cruzada 

Os resíduos perigosos são segregados dos demais, mas há 

evidências de contaminação cruzada 
2 Crítico 

4 Higienização dos 

contêineres (Grupo 

A e D) 

Os recipientes são higienizados em períodos superiores a um mês e 

não há tratamento para o efluente gerado no processo 
1 Ruim 

5 Coleta (comum e 

infectante) 
A coleta dos resíduos é realizada em período superior a dois dias 1 Ruim 

6 Tratamento dos 

resíduos de bordo 

Os resíduos não recebem tratamento e são dispostos em aterros 

sanitários para resíduos perigosos 
2 Crítico 
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(Grupo A) 

7 Transporte de 

Resíduos 

O transporte interno atravessa locais que não são permitidos pela 

ANVISA e o transporte externo é realizado com veículos específicos 
2 Crítico 

8 
Resíduos Comuns 

Não há segregação de materiais recicláveis e os resíduos comuns 

são destinados para aterro sanitário 
3 Regular 

9 Coleta Seletiva 

Solidária 

Os materiais recicláveis gerados no porto não são segregados dos 

demais 
1 Ruim 

10 Resíduos contendo 

óleos, tintas e 

lubrificantes 

Os resíduos ficam armazenados em locais sem cobertura e 

contenção, sendo destinados de forma inadequada 
1 Ruim 

11 
Pneus Inservíveis 

Os pneus não são enviados para reutilização ou reciclagem, mas 

ficam armazenados por períodos superiores a 12 meses 
1 Ruim 

12 
Lâmpadas usadas 

As lâmpadas são enviadas para reciclagem e ficam armazenadas por 

períodos superiores a 12 meses 
2 Crítico 

13 Resíduos de áreas 

verdes 
A administração portuária dispõe os resíduos em aterros sanitários 3 Regular 

14 
Resíduos da O porto possui áreas com armazenamento temporário adequado, 3 Regular 



90 
 

construção civil mas não há segregação dos resíduos 

15 Disposição em bota-

fora 
O porto não dispõe de áreas de bota-fora em toda área patrimonial 5 Bom 
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6.3 Avaliação do desempenho e identificação das fragilidades da gestão 

de resíduos sólidos do PSV 

O índice médio de desempenho do PSV foi de 2,13, sendo o desempenho 

geral classificado como “Crítico” (Tabela 7). 

 

Tabela 7–Avaliação geral do desempenho do porto de Salvador 

Avaliação do Desempenho 

Número de Indicadores analisados 15 

Pontuação Total 32 

Média Geral 2,13 

Desempenho Geral Crítico 

 
 
Foram encontradas fragilidades em todas as etapas do processo de gestão dos 

resíduos sólidos no PSV. Desde a elaboração do plano de gerenciamento até a 

execução das ações propostas que devem estar em conformidade com a 

legislação vigente. 

O sistema de coleta dos resíduos não atende as determinações da legislação 

vigente. Tanto os resíduos sólidos comuns quanto os perigosos não são 

segregados adequadamente. 

O acondicionamento é inadequado, tendo em vista que os resíduos não são 

acondicionados em coletores específicos e muitas vezes ficam expostos de 

maneira que podem causar a contaminação de colaboradores e podem 

propiciar condições favoráveis ao aparecimento de animais como insetos e 

roedores ocasionando um ambiente insalubre. 

Os locais de armazenamento temporário também são inapropriados, grande 

parte dos resíduos ficam armazenados em áreas externas, expostos à ação do 

tempo.  

Não há controle sobre a quantidade de resíduos gerados, pois não é feita a 

pesagem dos resíduos no interior do sítio portuário e os tickets de pesagem 
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fornecidos pelas empresas contratadas para a coleta, transporte e destinação 

final dos resíduos gerados não trazem informações fidedignas. 

Além disso, importantes diretrizes preconizadas pela PNRS como a adoção de 

medidas que incentivem a não-geração, a redução da geração de resíduos e 

ações que incentivem a reutilização ou reciclagem não são contempladas no 

modelo de gestão adotado pelo PSV. 

Algumas dificuldades encontradas no processo de gestão existem por conta de 

tramites burocráticos inerentes a administração portuária, que contempla a 

interface público/privada. Para Koehler & Asmus (2010) por conta do modelo 

de administração nos Portos Organizados englobarem essas duas vertentes 

distintas, a da administração pública e a da administração privada muitas vezes 

se estabelecem conflitos de interesse que prejudicam a gestão ambiental e, por 

conseguinte, também a gestão dos resíduos sólidos gerados. Contudo, é 

possível estabelecer a mediação dos conflitos através de políticas e 

instrumentos de gestão ambiental e pela utilização de equipamentos, 

tecnologias e procedimentos visando à mitigação e minimização da poluição e 

dos impactos ambientais associados aos portos. 

 
7. CONCLUSÕES 

 
De modo geral, a aplicação da metodologia proposta, através de um estudo de 

caso no Porto de Salvador possibilitou a obtenção de indicadores de 

desempenho, permitindo a apresentação desse resultado de maneira acessível 

ao público e aos responsáveis pelas tomadas de decisão. Os resultados 

obtidos poderão auxiliar os tomadores de decisão na proposição de melhorias 

para as fragilidades encontradas no processo de gestão dos resíduos sólidos. 

O monitoramento contínuo do desempenho da gestão de resíduos sólidos, por 

meio da aplicação da metodologia proposta, poderá fornecer ao longo do 

tempo uma base de dados para o acompanhamento das ações realizadas e 

das ações de melhoria implementadas. 

As reflexões a cerca do referencial teórico permitiram traçar um panorama atual 

da organização do sistema de transportes aquaviário brasileiro, bem como da 
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gestão de resíduos sólidos em portos fornecendo subsídios para futuras 

pesquisas. 

Além disso, foram identificados indicadores de desempenho para avaliar a 

gestão de resíduos sólidos. Contudo, a pesquisa utilizou indicadores 

disponíveis na literatura para áreas consideradas afim, tendo em vista que não 

foram encontrados indicadores de desempenho específicos para terminais 

portuários. 

Quanto aos resultados, do conjunto de 17 indicadores identificados, apenas 15 

puderam ser utilizados para o estudo de caso no porto de Salvador, visto que a 

ausência de alguns dados sobre a gestão de resíduos sólidos do porto de 

Salvador inviabilizou a utilização de 2 dos indicadores identificados. 

O conjunto final de indicadores obtidos possibilitaram identificar as fragilidades 

e oportunidades de melhorias para a gestão de resíduos sólidos do porto de 

salvador. 

Dentre as fragilidades encontradas no sistema de gestão de resíduos sólidos 

do porto de Salvador podemos citar: 

 Ausência de um PGRS atualizado e revisado periodicamente, conforme 

determina a legislação vigente; 

 Inexistência de um programa de coleta seletiva dos resíduos gerados; 

 Coleta, transporte e armazenamento inadequado dos resíduos gerados; 

 Risco de contaminação cruzada; 

 Ausência de ações que visem a redução, reutilização e reciclagem dos 

resíduos gerados; 

 Ausência de tratamento dos resíduos de bordo. 

Todas as fragilidades encontradas sugerem oportunidades de melhorias que 

devem ser implementadas para que a gestão de resíduos sólidos do porto de 

Salvador seja realizada de modo a atender as premissas preconizadas pela 

legislação vigente, bem como para minimizar os impactos ambientais 

associados aos resíduos sólidos oriundos da atividade portuária. 
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Este trabalho contribui enfim, para um esforço inicial no sentido de se obter 

indicadores de desempenho que possam auxiliar a uma gestão de resíduos 

sólidos portuários mais eficiente. 

8. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES 

A pesquisa baseou-se em dados secundários e a aplicação e obtenção dos 

indicadores de desempenho para a gestão dos resíduos sólidos em portos 

foram baseados em um modelo proposto para uma atividade afim, essas 

características impuseram algumas limitações ao estudo. Cabe mencionar, 

ainda, que algumas dificuldades referentes a ausência de informações foram 

encontradas. 

 

Estudos posteriores poderão incluir novos indicadores e que os já obtidos 

sejam validados tendo em vista que a realidade atual da gestão de resíduos 

sólidos no porto de Salvador pode ter se alterado ao longo do tempo.  
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APÊNDICE 2 – Ficha de campo para resíduos de bordo 

 

 



108 
 

  



109 
 

APÊNDICE 3 – Checklist para levantamento de dados sobre resíduos sólidos 
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