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Portos apresentam muitas características complexas, que 
impactam no meio onde se localizam, como:  

 

 a interferência na vida marinha próxima; 

 desmatamento da vegetação costeira; 

 geração de lixo e emissões de gases; 

 risco de acidentes com navios e consequentes derramamentos 
de poluentes no mar.  

 

A gestão ambiental portuária se apresenta como uma alternativa 
para minimizar impactos ambientais e aumentar a 
sustentabilidade dos portos.  

 
Fontes: DARBRA et al., 2005; FILOL et al., 2012 
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Além de compreender e minimizar o impacto ambiental 

gerado pela atividade portuária, também é necessário medir 

o impacto econômico, tanto resultante das atividades 

gerenciais e operacionais necessárias no sistema de gestão 

ambiental quanto da própria poluição gerada.  

 

Para tanto, é preciso que o sistema de avaliação de 

desempenho ambiental seja, além de técnico, gerencial.  
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 Trata-se de uma revisão bibliográfica; 

 

 A primeira etapa do trabalho constituiu-se de uma coleta 
e seleção de dados que contivessem trabalhos 
desenvolvidos na área de gestão ambiental portuária. 
Utilizou-se como palavras-chave: “gestão ambiental 
portuária” e “environmental port management”.  

 

 Análise da literatura; 

 

 Análises críticas sobre os modelos de avaliação de 
desempenho encontrados. 
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Resultados e discussão 

Área de Pesquisa Linha de Pesquisa Artigos 
Total de 

artigos 

Aspectos 

gerenciais e 

estratégicos de 

gestão ambiental 

Legislação e políticas 

ambientais 

Cunha (2006); Kitzmann, Asmus (2006); Koehler, 

Asmus (2010); Ying (2011); Kaiser, Bezerra, Castro 

(2013); Hamzah et al. (2014) 

6 

Gestão de indicadores 

ambientais 

Peris-Mora et al. (2005); Saengsupavanich et al. 

(2009); Valois (2009);  Lirn, Wu, Chen (2013); Silva 

(2014); Puig, Wooldridge, Darbra (2014) 

6 

Diagnóstico ambiental  
Darbra et al. (2004); Darbra et al. (2005); Darbra et 

al.(2009); Fillol et al. (2012);  
4 

Sistemas de gestão ambiental 

em portos 
Louzada (2005); Almeida (2010) 2 

Pesquisas 

quantitativas 

Redução de custos e gestão 

ambiental 

Ronza et al. (2009); Wasserman, Barros, Lima 

(2013); Yang (2013); Lee, Yeo, Thai (2014) 
4 

Aspectos 

operacionais 

específicos 

Gestão ambiental na supply 

chain de transporte marítmo 
Denktas-Sakar, Karatas-Cetin (2012) 1 

Gerenciamento de resíduos 

sólidos 
Mohee et al. (2012); Jaccoud, Magrini (2014) 1 

Gerenciamento de ruídos Murphy, King (2014) 1 

Gerenciamento de energia Acciaro, Ghiara, Cusano (2014) 1 

Total 26 
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Área de Pesquisa Linha de Pesquisa Artigos 
Total de 

artigos 

Aspectos 

gerenciais e 

estratégicos de 

gestão ambiental 

Legislação e políticas 

ambientais 

Cunha (2006); Kitzmann, Asmus (2006); Koehler, 

Asmus (2010); Ying (2011); Kaiser, Bezerra, Castro 

(2013); Hamzah et al. (2014) 

6 

Gestão de indicadores 

ambientais 

Peris-Mora et al. (2005); Saengsupavanich et al. 

(2009); Valois (2009);  Lirn, Wu, Chen (2013); Silva 

(2014); Puig, Wooldridge, Darbra (2014) 

6 

Diagnóstico ambiental  
Darbra et al. (2004); Darbra et al. (2005); Darbra 

et al.(2009); Fillol et al. (2012);  
4 

Sistemas de gestão ambiental 

em portos 
Louzada (2005); Almeida (2010) 2 

Observa-se que há um número representativo de publicações sobre gestão de 

indicadores ambientais. 
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Objetivo da publicação Publicação 

Ser um manual de boas práticas ambientais 

para portos europeus  
ESPO (2003); ESPO (2012) 

Listar indicadores adaptáveis ao setor 

portuário para monitorar impactos ambientais 
PPRISM (2012) 

Ser um manual para práticas ambientais 

quanto a prevenção de poluição causada por 

navios 

MARPOL (2011) 

Documentos publicados por entidades internacionais do setor 

portuário 



Resultados e discussão 

04/12/2015 9 

IDA (Índice de Desempenho Ambiental) 

 

 O IDA busca, por meio de uma análise multicritério utilizando 

o método AHP (Analytic Hierarchy Process, ou Processo de 

Análise Hierárquica) avaliar critérios ambientais nos portos. 

Este índice foi criado com o auxílio de especialistas e apoiado 

em uma pesquisa a bibliografia acadêmica (ANTAQ, 2015).  

 

 Existem quatro categorias para avaliação dos portos: 

econômico-operacional, sociológico-culturais, físico-químicos e 

biológicos-ecológicos, cada uma com um peso. Cada uma 

destas categorias possui indicadores globais e específicos. 
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Para definir a nota final de um indicador específico do porto, a 
autoridade portuária deve responder a 4 questões. Por exemplo, 
para o indicador específico de internalização dos custos 
ambientais, as quatro questões são:  

 

 “Há componentes de custos ambientais incluídos nas taxas 
portuárias?”;  

 “Há dotação orçamentária específica para o Núcleo 
Ambiental?”;  

 “É feito o acompanhamento discriminado dos custos 
ambientais?”;  

 “Foram definidas metas de desempenho e são utilizados 
indicadores de eficiência?”.  

 



Autor Categorias de indicadores propostos 
Núm. de 

indicadores 

Peris-Mora et al. (2005) 

Categorias de indicadores 

17 

Qualidade do ar 

Poluição sonora 

Qualidade da água 

Qualidade do solo 

Geração de resíduos 

Consumo de recursos naturais 

Lirn, Wu, Chen (2013) 

Gestão da qualidade do ar 

17 

Gestão da poluição estética e sonora 

Gestão de resíduos sólidos e poluição 

Gestão da poluição da água 

Preservação da vida marinha 

Puig, Wooldridge, Darbra (2014) 

/ PPRISM (2012) 

Indicadores de gestão 
37 

Indicadores operacionais 

Saengsupavanich et al. (2009) 

Sucesso 

15 

Consciência 

Determinação 

Prevenção 

Cobertura política 

Silva (2014) 
Indicadores de desempenho gerencial 

24 
Indicadores de desempenho operacional 

ANTAQ (2015) 

Econômico-Operacional 

38 
Sócio-Cultural 

Físico-Química 

Biológico-Ecológica 
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Autor Categoria Indicador 

ANTAQ (2015) Econômico-Operacional 
Internalização dos custos 

ambientais no orçamento 

Saengsupavanich et al. 

(2009) 
Determinação 

Taxas e subsídios 

Despesas e investimentos 

ambientais 

Dos 6 sistemas apresentados anteriormente, apenas 2 

propõem o monitoramento de custos ambientais. 
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 Sobre os modelos de indicadores para avaliação de desempenho ambiental, notou-

se que parte deles foca exclusivamente na geração de dados técnicos.  

 Os dois únicos modelos que possuem algum indicador relacionado ao desempenho 

econômico e financeiro são os de Saengsupavanich et al.(2009) e da ANTAQ (2015). 

Porém, a metodologia de Saengsupavanich et al.(2009) não foi aplicada devido à falta 

de dados necessários ao monitoramento dos custos. Já a metodologia da ANTAQ 

(2015) busca avaliar a capacidade organizacional para medir os custos ambientais. 

 As informações técnicas são importantes, mas para que a gestão ambiental seja 

totalmente integrada à gestão do porto, é necessário que sejam geradas 

informações de desempenho econômico e financeiro que auxiliem na tomada de 

decisão. 

 Sendo assim, conclui-se que há uma necessidade de novas pesquisas sobre os 

sistemas de gerenciamento ambiental portuário, onde sejam propostos novos 

modelos que contemplem critérios econômicos e financeiros na avaliação de 

desempenho ambiental. O que abre espaço para a elaboração de novas pesquisas na 

área, dando origem a trabalhos futuros, sejam eles teóricos ou aplicados. 
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