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Contextualização 
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Relevância econômica -  Segundo Liu (2011), mais de 85% do 
comércio internacional é transportado através dos portos marítimos.  
 
Reflexos ambientais - Porto e Teixeira (2001), a relação entre os 
portos e o meio ambiente é ampla e abrange desde o papel dos 
portos com o desenvolvimento sustentável até o tratamento dos 
impactos em consequência das atividades realizadas por estes, como 
a poluição da água e o derrame de óleo. Além disso, esse setor 
apresenta o maior complexo de impacto ambiental na costa em terra, 
ambientes marinhos e atmosféricos, sendo que o maior desafio é a 
implementação da política e proteção ambiental, seguida do 
monitoramento (WOOLDRIDGE; MCMULLEN; HOWE, 1999). 



Contextualização 
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A complexidade ocorre devido a um conjunto de fatores, tais como: o 
meio ambiente é uma fonte esgotável; os gestores têm 

responsabilidades profissionais; os portos precisam responder a 
demandas sociais; obter bons resultados econômicos e atender 

demandas de mercado; atender padrões internacionais de 
informação; estar em conformidade legal; entre outros.  

 
 

Nessa realidade, tanto aspectos gerencias de controle de impactos e 
aspectos ambientais, quantos aspectos informacionais 

(evidenciação) são cada vez mais valorizados no processo de 
gestão estratégica e operacional dos portos. 



Problema e Objetivo da Pesquisa 

Qual o nível de evidenciação ambiental de 

portos espanhóis? 

 

Sendo assim, o artigo tem por objetivo Analisar 

o nível de evidenciação ambiental de portos 

espanhóis no ano de 2013.  
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Revisão da Literatura 

 Conforme Porto e Teixeira (2001), a relação entre os 
portos e o meio ambiente é ampla e abrange desde o 
papel dos portos com o desenvolvimento sustentável até 
o tratamento dos impactos em consequência das 
atividades realizadas por estes, como a poluição da água e 
o derrame de óleo. Além disso, esse setor apresenta o 
maior complexo de impacto ambiental na costa em terra, 
ambientes marinhos e atmosféricos, sendo que o maior 
desafio é a implementação da política e proteção 
ambiental, seguida do monitoramento (WOOLDRIDGE; 
MCMULLEN; HOWE, 1999 
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Revisão da Literatura 
De acordo com Wooldridge, Mcmullen e Howe (1999), é fundamental 
a capacidade de desempenho ambiental por meio de protocolos de 
monitoramento para o desenvolvimento portuário sustentável. 
 
Ball (1999) aponta que é necessária à conscientização das autoridades 
portuárias sobre os impactos das suas ações no ambiente marinho.  
 
Para Stojanovic, Smith e Wooldridge (2006), os gestores portuários 
deverão considerar as maneiras que a empresa irá se envolver com as 
questões ambientais, sendo que uma das formas é considerar como os 
princípios do desenvolvimento sustentável deverão ser internalizados 
nas práticas de trabalho.  
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Metodologia 

A metodologia da pesquisa é exploratória e aplicada, os dados são e 
secundários. A população do estudo é composta por 28 portos 
públicos marítimos da Espanha e a amostra construiu-se de 20 
portos que divulgam os seus Relatórios de Sustentabilidade, 
conforme Quadro 1. 
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BAHÍA DE 

ALGECIRAS 

S.CRUZ DE 

TENERIFE BARCELONA HUELVA 

AVILÉS CARTAGENA BILBAO TARRAGONA 

CEUTA A CORUÑA VIGO MOTRIL 

GIJÓN SANTANDER BALEARES 

FERROL-SAN 

CIBRAO 

MELILLA VALENCIA LAS PALMAS CASTELLÓN 



Metodologia 
• Coleta de Dados: Os Relatórios de Sustentabilidade no ano de 
2013 foram coletados no site dos próprios portos, sendo realizadas 
análises o conteúdo dos relatórios de sustentabilidade conforme 
critérios do Quadro 2. 
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Cluster  Critério  Aspecto  

Política 

ambiental 
1.1. Política ambiental 

Número de aspectos ambientais (Material, Água, Energia, Biodiversidade, Emissões, 

Efluentes, Resíduos, Produtos/Serviços, Transportes) contidos na política ambiental de 

gestão da empresa. 

Consumo 

de Recursos 

Naturais 

2.1. Energia 
Tipo de informação: Descritiva, Monetária, Quantitativa; Utiliza protocolos; Periodicidade 

dos programas; Percentual de metas de redução por economia e eficiência. 

2.2. Água 

Tipo de informação: Descritiva, Monetária, Quantitativa; Utiliza protocolos; Periodicidade 

dos programas; Divulga o volume de fontes afetadas; Verificar se os especialistas 

externos atestam as informações; Divulga o método de apuração; Percentual de água 

reutilizada ou reciclada. 

Impactos 

3.1. Emissões 
Tipo de informação: Descritiva, Monetária, Quantitativa; Utiliza protocolos; Periodicidade 

dos programas; Percentual de metas de redução de efluentes do ano anterior que foram 

atendidas no último ano; Periodicidade informada sobre as reduções. 

3.2. Efluentes líquidos 
Tipo de informação: Descritiva, Monetária, Quantitativa; Percentual de água destinada 

para descarte; Método de tratamento utilizado; Percentual de metas de redução. 

3.3. Resíduos 
Tipo de informação: Descritiva, Monetária, Quantitativa; Método de tratamento utilizado; 

Percentual de metas de redução de resíduos do ano anterior que foram atendidas no 

último ano. 

3.4. Ruído 
Tipo de informação: Descritiva, Monetária, Quantitativa; Percentual de metas de redução 

de impactos de transportes do ano anterior que foram atendidas no último ano. 



Metodologia 

• Análise dos Dados: Com base nesses critérios realiza-se um 
ranking por meio do método Topsis, com o intuito de identificar 
portos de destaque em termos de evidenciação ambiental.  
 
• A ideia central do Topsis é para escolher a melhor alternativa e 
mais próxima para a solução ideal positiva (solução ótima) e a mais 
distante da solução ideal negativo (solução inferior). Na sequência 
determina-se o melhor da classificação, obtendo assim, a melhor 
alternativa (TZENG; HUANG, 2011).   
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Descrição e Análise dos Resultados  
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PORTO Topsis Peso Ranking 

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,9580 0,0383 1 

AVILÉS 0,9566 0,0396 2 

CEUTA 0,9545 0,0416 3 

GIJÓN 0,9536 0,0424 4 

MELILLA 0,9526 0,0433 5 

S.CRUZ DE TENERIFE 0,9520 0,0439 6 

CARTAGENA 0,9519 0,0439 7 

A CORUÑA 0,9512 0,0446 8 

SANTANDER 0,9489 0,0466 9 

VALENCIA 0,9474 0,0480 10 

BARCELONA 0,9459 0,0494 11 

BILBAO 0,9454 0,0498 12 

VIGO 0,9449 0,0503 13 

BALEARES 0,9387 0,0560 14 

LAS PALMAS 0,9384 0,0563 15 

HUELVA 0,9358 0,0587 16 

TARRAGONA 0,9342 0,0601 17 

MOTRIL 0,9339 0,0604 18 

FERROL-SAN CIBRAO 0,9328 0,0614 19 

CASTELLÓN 0,9283 0,0655 20 
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Emissões 
Resíduos 

Efluentes 
Ruídos 



Considerações Finais 

Verificou-se que mais de 70% dos portos pesquisados 
disponibilizam relatórios de sustentabilidade e apresentam 
informações sobre política ambiental, consumo de água e energia, e 
impactos ambientais com emissões, resíduos, efluentes e ruídos de 
maneira completa (Descritiva, quantitativa e monetária) ou quase 
completa (quantitativa e monetária), vale ressaltar que o setor na 
Espanha tem regulação ambiental específica, corroborando com os 
achados de Wooldrige; Mcmullen e Howe (1999) que apontam que 
a legislação apresenta impactos diretos na gestão ambiental das 
operações dos portos por meio de protocolos de monitoramento 
para o desenvolvimento portuário sustentável. 
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Considerações Finais 

Constatou-se também que os portos que melhor se destacaram 
em termos de evidenciação ambietnal foram: Bahía de Algeciras; 
Avilés; Ceuta; Gijón; Melilla; S.Cruz de Tenerife; Cartagena; A 
Coruña; Santander; Valencia.  
 

Sendo as informações com maior contribuição foram política 
ambiental, tipo de informação sobre consumo de água e energia, e 
impactos ambientais com emissões, resíduos, efluentes e ruídos, 
uso de protocolos para evidenciação do consumo de água e de 
energia, os métodos de tratamento de resíduos sólidos e método de 
tratamento de efluentes. 
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Considerações Finais 

O estudo indica ainda ausência de informações sobre a economia 

gerada por redução de consumo de energia, tendência de redução 

de impactos gerados por emissões, metas anuais de redução de 

resíduos, metas anuais de redução de efluentes líquidos e metas 

anuais de ruídos. 
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Considerações Finais 

Como sugestões de pesquisas futuras, recomenda-
se a análise da evidenciação ambiental de portos 
de outros países e também o estudo com outros 
setores a fim de comparação com os resultados 

obtidos na presente pesquisa.  
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