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APRESENTAÇÃO
As agendas ambientais são fortes instrumentos de adequação das
atividades portuárias aos preceitos e regramentos ambientais. “Têm como
fundamento o compromisso dos principais agentes responsáveis pelo combate
à poluição portuária com a qualidade do meio ambiente em que estão inseridos,
em especial, daqueles que atuam no planejamento da atividade, sua implantação
e sua operação” (ANTAQ, 2012).
Nesta edição do documento buscamos definir e implementar ações e
programas com base em um planejamento participativo, voltado para as
prioridades do desenvolvimento sustentável.
Participação e cooperação foram palavras-chave na elaboração desta
Agenda que contou com a participação de representantes dos diversos setores
que compõem a comunidade portuária, os órgãos intervenientes, instituições de
ensino e sociedade civil organizada, com vistas à realização de operações
portuárias mais sustentáveis e ao fortalecimento da relação Porto & Cidade.
Sabemos que implementar as ações de uma agenda ambiental exige
muito mais que promover o diálogo entre os diversos atores interessados. É
acima de tudo um desafio que implica uma série de mudanças nos padrões de
negócio e de comportamentos de nossa sociedade.
Com foco nisso, a equipe da Gerência de Meio Ambiente identificou e
selecionou temas chaves e relevantes para o exercício cotidiano das operações
portuárias. Questões estratégicas como a realização de licenciamentos e
monitoramentos integrados e de fiscalização das operações portuárias só
poderão ser tratadas a partir de responsabilidades efetivas e compartilhadas
entre autoridade portuária, empresas e sociedade.
Para garantir a implementação das ações, portanto, o documento
deve ser considerado como base para o efetivo planejamento de ações e metas
das diversas empresas que compõem o Complexo Portuário do Itaqui
É

essencial

ainda

privilegiar

programas

prioritários,

definir

periodicidade e procedimentos necessários à realização das metas e ações
propostas pela agenda com transversalidade de ações de política ambiental,
desenvolvimento, inovação e responsabilidade social.
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A Agenda Ambiental Local é, assim, o demonstrativo do investimento
direto da EMAP na promoção da sustentabilidade, bem como configura um
atendimento aos compromissos assumidos nos vários níveis de planejamento
da empresa, inclusive como colaboração ao esforço internacional de construção
de uma sociedade mais sustentável.
Agradecemos especialmente a todos que de alguma forma auxiliaram
na construção deste que é também o documento que sela o nosso compromisso
de promover, continuamente, uma Política de Responsabilidade Socioambiental
que gere valor à área de influência do Porto e a toda a sociedade maranhense.

Ted Lago
Presidente da EMAP
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1. INTRODUÇÃO

A Agenda Ambiental Local é um instrumento de ajuste regulatório que
contempla os compromissos das instalações portuárias com os atores intervenientes
de suas atividades, sempre com o objetivo de atendimento à legislação ambiental e
promoção do desenvolvimento sustentável.
Trata-se de um documento que incorpora aspectos locais na discussão do
meio ambiente portuário, demonstrando especificamente as relações e parcerias dos
agentes intervenientes na atividade portuária entre si próprios (por exemplo, a relação
entre as Autoridades Portuárias e as agências de regulação presentes nos portos),
bem como as relações e compromissos assumidos com agentes externos ao Porto –
o que caracteriza a Relação Porto-Cidade, a exemplo de projetos socioambientais que
beneficiam comunidades locais e envolvem empresas e instituições de ensino em prol
do benefício comum.
As agendas ambientais portuárias foram instituídas incialmente pela
Resolução 006/98 da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, que
estabeleceu a Agenda Ambiental Portuária com o objetivo de realizar o
acompanhamento sistemático da adequação das ações do setor portuário às
exigências ambientais do país. As demais agendas ambientais (institucional e local)
são propostas pela ANTAQ, e a Agenda Ambiental Local, por exemplo, tornou-se
critério de medição do Índice de Desempenho Ambiental – IDA da ANTAQ.
Nessa perspectiva, como autoridade portuária comprometida com o
desenvolvimento sustentável e com a qualidade da sua gestão, a EMAP elaborou a
sua Agenda Ambiental Local, com vistas a planejar e executar uma rede de relações
tanto com outros atores intervenientes no porto quanto com agentes externos,
promovendo assim uma melhor gestão ambiental portuária e concretizando assim sua
visão de ser referência em administração portuária no Brasil e de contribuir para o
crescimento e desenvolvimento sustentável da região.
No ano de 2020 a EMAP se propôs a fazer uma Agenda Ambiental Local
em um modelo mais participativo e colaborativo que suas versões anteriores.
O resultado das discussões e sua análise de congruência e aproximação
de temas está apresentado neste Instrumento, que se propõem a ser uma construção
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dos mais diferentes atores em prol do objetivo comum de entregar uma atividade
portuária mais sustentável para todos os envolvidos.
Portanto, a Agenda apresenta inicialmente uma breve apresentação do
Porto do Itaqui e de seus projetos de expansão para curto e médio prazo, conforme
seu Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário aprovado em 2020.
Em seguida, apresenta os resultados das discussões realizadas com
parceiros e intervenientes, agrupadas por temas de interesse e formuladas como
propostas de atividades, programas, compromissos ou parcerias a serem
desenvolvidos pelas partes interessadas nos próximos anos.
Por seu conteúdo colaborativo, este instrumento se compromete a ser um
pacto coletivo pela busca de uma atividade portuária economicamente viável,
socialmente responsável e ecologicamente sustentável, mantendo o Porto do Itaqui
entre os principiais portos públicos brasileiros em desempenho ambiental e social.
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2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA AGENDA

A EMAP, enquanto Autoridade Portuária, detém a inciativa de elaboração
da Agenda Ambiental Local, devendo reunir os agentes locais exploradores e
intervenientes da atividade para discussão de temas pertinentes, a fim de, ao final,
elaborar o documento.
Inicialmente, o planejamento de elaboração da Agenda Ambiental envolvia
a realização de um seminário com a participação de todos os envolvidos e
interessados na elaboração da Agenda. Tal expectativa, entretanto, foi posta à prova
com a superveniência da Pandemia de COVID19. O grande desafio seria, assim, a
elaboração de um instrumento participativo sem, entretanto, desrespeitar as normas
de distanciamento social, mantendo a segurança de todos.
Com esta perspectiva, a EMAP idealizou uma série de conferências virtuais
com seus respectivos grupos de interesse, visando a participação de todos na
construção de uma agenda comprometida com a realização de uma atividade
portuária mais sustentável e voltada à responsabilidade social e melhoria da qualidade
de vida de sua comunidade do entorno.
Foram pré-selecionados seis temas de interesse mútuo para a construção
dos debates entre os grupos, sem prejuízo de outros que porventura pudessem ser
levantados no decorrer dos debates. Tais temas perpassaram, sob diferentes olhares,
as sucessivas rodas de diálogo que construíram a Agenda, recebendo a contribuição
de cada um dos atores conforme seu ponto de interesse.
Os seis temas selecionados foram:
• Controle e Fiscalizações portuárias ambientais
• Licenciamentos e monitoramentos integrados
• Prevenção e atuação em emergências ambientais
• Otimização de operações portuárias e inovação
• Educação e Responsabilidade Socioambiental
• Ciência e tecnologia voltados à atuação portuária
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A partir destes temas foram selecionados oito grupos e o ponto de partida
de sua discussão, por meio da realização de nove videoconferências que contaram
com a participação de representantes de cada um dos parceiros e interessados.
Os grupos e temas foram assim organizados para uma melhor contribuição
e construção dos diálogos:

Grupo

Participantes


Fiscalizações portuárias ambientais



ANTAQ
ANVISA
Ministério da
Agricultura (MAPA)
Capitania dos Portos

02




SEMA
IBAMA




03



Operadores
Portuários
Arrendatárias









Fiscalizações portuárias ambientais
Monitoramentos integrados – Ar e água/ Educação
Ambiental
Monitoramentos integrados – Ar e água/ Educação
Ambiental
Comitê de responsabilidade social (Relação Porto X Cidade)
Emergências Ambientais
Otimização de operações portuárias e inovação
Emergências Ambientais
Comitê de responsabilidade social (Relação PortoX Cidade)
Otimização de operações portuárias e inovação
Monitoramentos integrados – Ar e água/ Educação
Ambiental
Comitê de responsabilidade social (Relação Porto-Cidade)
Emergências Ambientais
Otimização de operações portuárias e inovação
Ciência e tecnologia voltados à atuação portuária
Comitê de responsabilidade social (Relação Porto-Cidade)





Educação Ambiental e responsabilidade social
Emergências Ambientais
Comitê de responsabilidade social (Relação Porto-Cidade)

01





Temas a serem discutidos



04



Empresas
credenciadas

05



Terminais de Uso
Privado (TUPs)

06



07



08



Universidades e
Instituições de
Ensino superior,
médio e técnico
Ogmos e Sindicatos
Comunidades do
entorno









Durante mais de dez dias de debates, os grupos se reuniram e discutiram
os temas de afinidade, elaborando propostas e metas a serem cumpridas
conjuntamente nos próximos três anos.
Após discussões e primeira sistematização, a Agenda foi apresentada ao
Conselho Consultivo do Complexo Portuário do Itaqui (CIPI) para análise e
contribuições. Sua versão final está disponibilizada aos parceiros e ao público em
geral por meio de seu site e canais das redes sociais.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PORTO E DE SUAS ATIVIDADES
3.1 Identificação do Empreendimento
O Porto do Itaqui é um porto marítimo estrategicamente localizado próximo aos
mercados norte-americano e europeu, na Baía de São Marcos, no município de São
Luís (MA), e dista aproximadamente onze quilômetros do centro da capital
maranhense. As coordenadas geográficas que indicam sua localização:


Latitude 02° 34,6’ S



Longitude 44° 22,2’ W

Nas proximidades das instalações do Porto do Itaqui estão localizados o
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TMPM) e o TUP Alumar, os quais se
encontram em operação. (Fonte: PDZ EMAP, 2018)
.

Fonte: Google Earth (2015). Elaboração própria (2019) citado em PDZ, p. 17, 2018

A área do Porto Organizado do Itaqui está definida pelo Decreto de 25 de
julho de 2005 e é constituída por instalações portuárias e infraestrutura de proteção e
acesso aquaviário.
As instalações portuárias terrestres e marítimas são delimitadas pela
poligonal definida pelos pontos de coordenadas geográficas constantes no Quadro 1,
abrangendo todos os cais, docas, pontes, píeres de atracação e de acostagem,
armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação
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rodoviária e ferroviária e, ainda, os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em
suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto
do Itaqui ou sob sua guarda e responsabilidade;
A infraestrutura de proteção e acesso aquaviário é caracterizada como
áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a estes,
até as margens das instalações terrestres do Porto Organizado.

3.2 Movimentação de Cargas

O Porto do Itaqui tem vocação para movimentação de graneis sólidos e
líquidos. Historicamente, as duas cadeias que concentram grande parte do volume
são a produção de grãos - exportação de soja e milho – e a movimentação de produtos
petrolíferos – importação de diesel e gasolina.

Registros de algumas atividades realizadas no Porto do itaqui. Fonte : EMAP
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No gráfico a seguir é possível ver o histórico de movimentação do porto,
incluindo o ano de 2019, no qual se bateu o recorde de movimentação de cargas no
Porto, perfazendo mais de 25 milhões de toneladas anual.

O Porto do Itaqui tem sido um dos portos de maior crescimento e destaque
no Brasil. Até 2025 a previsão é que o Porto do Itaqui movimente 29 milhões de
toneladas, se aproximando da previsão realizada no Plano Mestre do Porto.

Segundo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Itaqui
(PDZ/2019) até o ano de 2060, estima-se que a demanda para o Porto do Itaqui atinja
um volume de 68,6 milhões de toneladas no cenário tendencial, apresentando uma
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taxa média de crescimento de 2,5% ao ano – representando um crescimento acima
da média nacional conforme apresentado pelo Plano Nacional de Logística Portuária
(BRASIL, 2017e).

4. GESTÃO AMBIENTAL

Os sistemas de gestão ambiental são ferramentas que objetivam
desenvolver,

implementar, organizar,

coordenar

e

monitorar

as

atividades

organizacionais relacionadas ao meio ambiente. Além de contribuir com a
responsabilidade social e com o cumprimento da legislação, estes sistemas
possibilitam identificar oportunidades de redução do uso de materiais e energia e
melhorar a eficiência dos processos.
Um sistema de gestão ambiental (SGA) apoia as organizações no controle
e a redução contínua de seus impactos ambientais. O sistema de gestão ambiental
implementado no Porto do Itaqui,é fundado na norma ISO 14001:2015 e tem como
objetivo equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de poluição com as
necessidades socioeconômicas.
O Sistema de Gestão de Meio Ambiente busca a formalização dos
procedimentos, padronização de atividades operacionais, definição de objetivos e
metas ambientais, implantação de programas de monitoramentos ambientais e
levantamento de impactos gerados. A partir disso, é possível gerenciar os impactos
ambientais, estabelecer ações e programas para controle dos mesmos, no intuito de
buscar a melhoria contínua dos serviços portuários, além de possibilitar tomadas de
decisões estratégicas com segurança.
O Sistema de Gestão Ambiental da EMAP possui a seguinte política:
Comprometida com a sustentabilidade, a EMAP mantém um Sistema
de Gestão Ambiental com foco nos seguintes princípios:

Atuar na prevenção de poluição provocada pela natureza das
atividades portuárias respeitando o meio ambiente e a vida;

Gerenciar os impactos ambientais por meio da adoção de
medidas de mitigação e monitoramento;

Apoiar práticas socioambientais que impactem positivamente no
ecossistema local e nas comunidades vizinhas ao Porto do Itaqui;

Garantir a conformidade legal e outros requisitos aplicáveis;

Incentivar o consumo consciente e praticar a melhoria contínua
do Sistema de Gestão Ambiental, de modo a assegurar que a empresa
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se mantenha economicamente viável, socialmente responsável e
ecologicamente sustentável

4.1 Organização e Funcionamento da Gerência de Meio Ambiente
A gestão ambiental da Empresa Maranhense de Administração Portuária é
estruturada de forma a atender às demandas do Porto do Itaqui. A Gerência de Meio
Ambiente da EMAP funciona 24h por dia, 7 dias por semana, permanecendo sempre
ao menos um técnico ambiental portuário para a fiscalização e atendimento das
situações e emergências ambientais associadas à dinâmica portuária.
A Gerência de Meio Ambiente, subordinada diretamente à Presidência, tem
as seguintes competências funcionais:
a)
Coordenar, executar, orientar, controlar e acompanhar projetos
de meio ambiente;
b)
Desenvolver, propor e coordenar as medidas necessárias que
visem a otimização dos recursos ambientais do Porto Organizado do
Itaqui;
c)
Investigar, avaliar a implantação de projetos ambientalmente
viáveis para o Porto;
d)
Realizar o monitoramento dos processos e atividades
causadoras de impactos ambientais;
e)
Viabilizar através de licenciamento ambiental a instalação de
projetos de expansão na área do Porto Organizado do Itaqui;
f)
Executar outras atividades correlatas.

Internamente, a Gerência é dividida de acordo com os processos que
coordena, organizando as atribuições e tarefas da equipe nas seguintes áreas de
interesse:

Imagem: Organograma do setor de Meio Ambiente da EMAP. Fonte: EMAP.
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4.1.1 Núcleo de Fiscalização e Operações Portuárias
A Gerência de Meio Ambiente é estruturada em dois núcleos de atuação: o
de Fiscalização e Operações Portuárias, e o de Licenciamento e Responsabilidade
SocioAmbiental. Ambos os núcleos estão hoje vinculados à Coordenação de Meio
Ambiente que realiza a gestão das atividades e atuação de cada uma das áreas de
interesse.
O Núcleo de Fiscalização e Operações Portuárias concentra, como o
próprio nome diz, as atividades de controle e acompanhamento das diversas
operações do porto, com vista à fiscalização da sua regularidade ambiental.
Assim, fazem parte deste grupo os subgrupos de Auditoria, Fiscalizações,
Emergências Ambientais e Saneamento.
As Fiscalizações são realizadas por quatro técnicos portuários com
formação em meio ambiente, os quais se revezam em turnos de 12x36h e
desempenham as atividades de acompanhamento, fiscalização e autorização de
atividades dentro e fora da área de cais (inclusive obras), analisando os impactos de
cada tarefa e agindo para impedir eventuais danos ambientais. Também atuam para
a correção e investigação de pequenos incidentes ambientais na área do porto.
O Subgrupo de Emergências Ambientais atua na prevenção e combate a
emergências com risco ao meio ambiente. Suas atividades compreendem a
elaboração de planos de emergência, realização de simulados, treinamento de
equipes, aquisição e manutenção de equipamentos de combate a emergências e
atuação efetiva em caso de ocorrências ambientais.
A auditoria é responsável pela manutenção e correto funcionamento do
sistema de gestão ambiental e sua conformidade às normas, acompanhando os
processos de auditoria a que o Porto está submetido (ISSO 14000:2015 e Resolução
CONAMA 306). Também realiza vistorias e acompanha a conformidade das empresas
contratadas, arrendatárias, prestadoras de serviços e operadoras portuárias quanto à
adequação e a atendimento a requisitos legais.
Por fim, o subgrupo de Saneamento é responsável pelo acompanhamento
e controle da geração de resíduos sólidos e efluentes sanitários do porto e terminais
administrados (inclusive de resíduos de bordo), além de acompanhar e monitorar o
abastecimento de água e sistemas de drenagem.
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4.1.2 Núcleo de Licenciamento e Responsabilidade SocioAmbiental

O Núcleo de licenciamento está subdividido em Licenciamento,
Monitoramentos e Educação Ambiental. Este Núcleo concentra as atividades de
requerimento e controle de licenças e autorizações ambientais, assim como o
acompanhamento de suas condicionantes por meio da realização de monitoramentos
e gestão dos impactos ambientais.
Também compõe este Núcleo a equipe de Educação Ambiental que é
responsável pelas campanhas e programas de educação ambiental e pela interface
com as comunidades por meio de projetos para estreitamento das relações portocidade.
O subgrupo de monitoramento desenvolve programas de monitoramentos
de efluentes e águas de drenagem, qualidade do ar, ruídos, qualidade da água
superficial, biota e espécies exóticas, sedimentos, fumaça preta e de dragagem.

4.2 Impactos Ambientais Das Operações Portuárias

Para evitar, compensar ou minimizar os eventuais impactos ambientais que
ocorram na poligonal do Porto organizado, o Porto do Itaqui investe em procedimentos
tecnológicos e operacionais capazes de eliminar ou reduzir os efeitos dos impactos.
Na gestão ambiental o impacto pode ser positivo ou negativo.
A NBR ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental o define como “qualquer
modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte,
das atividades, produtos ou serviços de uma organização.”

4.2.1 Avaliação de Impactos Ambientais

A avaliação de impactos ambientais é um instrumento da política ambiental
formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do
processo de estudo de alternativas, um exame sistemático dos efeitos ambientais
potencialmente decorrentes de uma ação proposta por um projeto, programa, plano
ou política e de suas alternativas, de modo que os resultados sejam apresentados de
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forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles
devidamente considerado.
O objetivo de se estudar os impactos ambientais é, principalmente, o de
avaliar as consequências de algumas ações, para que possa haver a prevenção da
qualidade de determinado ambiente que poderá sofrer a execução de certos projetos
ou ações, ou logo após a implementação dos mesmos.
O Porto do Itaqui gerencia aspectos ambientais relativos às suas atividades
buscando soluções inovadoras para sanar as eventuais não conformidades
ambientais geradas.
A análise de impactos ambiental mais recentemente realizada das obras e
operações do Porto do Itaqui estão no EIA/RIMA elaborado para a obtenção da
Licença Prévia de expansão do Porto, em 2018. Tal análise contou com a seguinte
metodologia:

Imagem:
categorização de aspectos e impactos ambientais. Fonte: EIA/RIMA do Porto do Itaqui

Os principais aspectos ambientais identificados nas atividades realizadas
no Porto do Itaqui são emissão de particulado, geração de ruídos, efluentes e resíduos
sólidos, deposição eventual de carga no solo ou água, interação com fauna e flora
locais, inclusive em razão de incursão de novas espécies exóticas, impactos sociais
sobre a renda e o modo de vida da comunidade do entorno da região portuária, entre
outros.
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4.2.2 Propostas para equacionar os riscos de impactos ambientais
São propostas utilizadas no dia a dia das operações da EMAP:

Identificar e monitorar os impactos ambientais das operações e
atividades do Porto

Diminuir os resíduos gerados, reduzir o consumo de energia, utilizar
energias renováveis, reutilizar e reduzir o consumo de água

Reintegrar eventuais áreas degradadas à paisagem local, contribuindo
para melhoria da qualidade ambiental existente

Identificar e recuperar
hidrologicamente sensíveis

eventuais

áreas

de

drenagens

e


Fomentar a recuperação e manutenção das áreas próximas ao
empreendimento

Definir procedimentos de recuperação de áreas sujeitas à
contaminação por produtos tóxicos ou resíduos perigosos


Nivelar o terreno, se necessário, em curvas de nível



Repor o solo ou a camada orgânica, onde necessário



Manutenção da Caixa SAO



Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário integrado do Porto


Controle e readequação da estrutura de tratamento de efluentes
sanitários
4.2.3 Procedimentos internos ambientais
Os Procedimentos Ambientais da EMAP são ferramentas de gestão
ambiental com função de assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos
processos associados aos impactos ambientais causados por operações portuárias.

Referência
EMAP-PC-100
EMAP-PC-56
EMAP-PC-57
EMAP-PC-61
EMAP-PO-18
EMAP-PO-27
EMAP-PO-28
EMAP-PO-29
EMAP-PO-30

Assunto
Auditoria Interna do SGA e tratamento de não conformidade e ação corretiva
Aspectos e Impactos Ambientais
Credenciamento E Cadastramento De Empresas Atuantes Na Área Primária
Papéis, Responsabilidades E Autoridades Referentes Ao Sistema De Gestão
Ambiental - SGA
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
Atendimento e investigação de ocorrências ambientais
Fiscalização em SGA no Porto do Itaqui
Movimentação E Armazenamento De Cargas Perigosas E Produtos Químicos
Monitoramento Ambiental Do Porto Do Itaqui
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4.3 Programas de Monitoramentos Ambientais

O monitoramento ambiental é um processo de coleta de dados, estudo e
acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, com o objetivo de
identificar e avaliar - qualitativa e quantitativamente - as condições dos recursos
naturais em um determinado momento, assim como as tendências ao longo do tempo.
Os monitoramentos ambientais no Porto do Itaqui são realizados por empresas e
instituições contratadas pela EMAP.
Atualmente, em cumprimento de sua Licença de operação a EMAP
desenvolve monitoramentos da qualidade do ar, da água, de biota aquática, de
sedimentos, de ruídos operacionais, da qualidade de efluentes, de dragagens, de
fumaça preta, além de realizar o controle de fauna sinantrópica, de pragas e até
captura de cães e gatos encontrados na poligonal de suas áreas de administração.
Os resultados e detalhamento de cada um desses programas pode ser
encontrado na Agenda Ambiental Institucional e no Relatório de Sustentabilidade da
EMAP.

4.4 Indicadores Ambientais

Os indicadores ambientais são conceituados na norma ISO 14001 como
sendo a “representação mensurável da condição ou estado de operações, gestão ou
condicionantes” do sistema de gestão ambiental. O uso de indicadores visa
demonstrar o desempenho ambiental da empresa, através do controle dos impactos
e ações sobre o meio ambiente.
Os indicadores ambientais da EMAP são propostos com base no
planejamento anual da empresa, nos objetivos e na Política do SGA e são
monitorados mensalmente pela Coordenadoria de Meio Ambiente com vistas ao
funcionamento e aprimoramento do sistema de gestão ambiental do Porto do Itaqui.
A GEAMB realiza o gerenciamento de indicadores de consumo de água,
energia, papel e plástico, além do cumprimento de requisitos legais e de incidentes e
acidentes ambientais na área do Porto e da realização de campanhas de educação
ambiental, entre outros.
Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6000 | Fax: 3222-4807
comunicacao@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br

AUTORIDADEPORTUÁRIA

22

4.5 Fiscalizações Ambientais

A fiscalização é uma atividade que desempenha papel central dentro do
Sistema de Gestão Ambiental - SGA. À medida que o quadro jurídico portuário e
ambiental impõe novas normas a serem seguidas, fechando o cerco ao redor das
operações realizadas no cotidiano dos portos, a fiscalização se torna um mecanismo
para garantir o efetivo cumprimento desses dispositivos.
Nesse sentido, a Fiscalização Ambiental é um procedimento que tem como objetivo
evitar práticas prejudiciais aos meios ambientes marinhos e terrestres, bem como
viabilizar o desenvolvimento sustentável das atividades marítimas e portuária.
A Lei nº 12.815/2013 dispõe, no art. 17, §1º, que compete à Autoridade
Portuária: a) fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades
com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente; b) fiscalizar ou
executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação
das instalações portuárias; e c) reportar infrações e representar perante a Antaq,
visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades
previstas em lei, em regulamento e nos contratos.
Assim, foi firmado entre a EMAP e a Unidade Regional de São Luís da
Antaq, o Manual de Fiscalização Conjunto, que dispõe sobre o processo fiscalizatório
desta Autoridade Portuária.
O supracitado processo fiscalizatório pode ser dividido de 03 (três) formas
distintas:


Fiscalização ambiental de operações



Fiscalização dos arrendatários



Fiscalização de comprovação das condições de regularidade para

certificação de Operador Portuário
4.5.1 Fiscalizações ambientais de operações
A Fiscalização Operacional é realizada por meio de vistorias diárias, com
turnos de 12x36 horas em toda a área do Porto Organizado do Itaqui, a fim de
identificar possíveis falhas no processo operacional portuário, como por exemplo,
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derrame de carga, segregação incorreta de resíduos, acúmulo de água, entre outras
não conformidades identificadas na área portuária.
Estas fiscalizações devem ser realizadas por técnicos da Coordenação de
Meio Ambiente procedendo da seguinte forma, caso seja identificada uma não
conformidade:
• Elaboraçãode relatório de inspeção: caso a não conformidade seja
considerada como de baixo impacto ambiental e/ou de fácil solução, o Técnico
de Meio Ambiente da EMAP poderá elaborar e emitir um Relatório de inspeção
para empresa causadora contendoevidências fotográficas;
• Emissão de Termo de Notificação: Caso a não conformidade persista ou
esta seja considerada de alto impacto, o Técnico responsável da EMAP
deverá emitir uma notificação à empresa responsável pela situação.;
• Emissão de Relatório de Ocorrência Portuária - ROP: documento utilizado
pela Autoridade Portuária para submeter à apuração da ANTAQ, pleitos
referentes a irregularidades identificadas como a indicação da autoria e
materialidade da possível irregularidade, devendo ser protocolado, uma vez
que, as irregularidades forem caracterizadas como infrações, ou seja, quando
houver comprovação de reincidência, ou quando se constituir falta grave, e
4.5.2 Fiscalizações ambientais de arrendatárias
A fiscalização das arrendatárias envolve é organizada pela Gerência de
Arrendamentos e Contratos (GEACO), com participação das Coordenadorias de Meio
Ambiente (COAMB), Segurança do Trabalho (COSET), Engenharia (COBRA) e de
Serviços Médicos (COMED).
Esta fiscalização ocorre em 04 (quatro) fases distintas: análise de
documentação, visita técnica, elaboração de relatório, acompanhamento de plano de
ação.
Na etapa de análise documental, serão analisados os itens constantes no
contrato de arrendamento e as documentações relacionadas aos quesitos contratuais
e de saúde, segurança e meio ambiente. Tais informações deverão ser solicitadas às
empresas foco da auditoria com prazo determinado para envio das mesmas, via email. Quando houver pendência de documentação nos arquivos enviados, os mesmos
Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6000 | Fax: 3222-4807
comunicacao@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br

AUTORIDADEPORTUÁRIA

24

serão cobrados nos relatórios.
A segunda etapa da auditoria (visita técnica) consistirá de visita in loco e
verificação da situação do ambiente da empresa auditada, onde serão verificados se
os requisitos contratuais, de saúde, de segurança e de meio ambiente estão sendo
seguidos em conformidade com a legislação vigente e exigências desta Autoridade
Portuária.
O relatório de auditoria (terceira etapa) deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações: nome dos participantes responsáveis pela auditoria,
introdução, metodologia, legislação aplicável, resultados, plano de ação, conclusão.
A quarta etapa diz respeito ao acompanhamento do plano de ação,
cobrando o cumprimento de prazos e correção de não conformidades. Nesse
momento, a empresa arrendatária encaminha evidência das resoluções das não
conformidades apontadas em relatório.
Caso não tenham sido sanadas, a Autoridade Portuária pode autorizar
extensão do prazo pra a correção ou encaminhar a situação para a ANTAQ, através
do Relatório de Ocorrência Portuária (ROP).
4.5.3 Fiscalização de comprovação das condições de regularidade para manutenção
do certificado de operador portuário
O Comitê de Pré-Qualificação de Operadores Portuários (CPQO) é o setor
responsável pela análise e julgamento dos pedidos de pré- qualificação de operador
portuário, bem como da avaliação periódica do desempenho de cada operador,
segundo os procedimentos e critérios estabelecidos na Portaria SEP nº 111/2013 e
no REPOITD.
A supramencionada Portaria da SEP estabelece no art. 14, a, que a
qualquer tempo a Administração do Porto poderá solicitar do operador portuário a
comprovação de que mantém as condições de regularidade apresentadas quando de
sua certificação.
Nesse sentido, o art. 15, c, da mesma Portaria dispõe que, de posse do
Certificado de Operador Portuário, a pessoa jurídica poderá iniciar as operações
portuárias somente depois de apresentar à Autoridade Portuária os comprovantes das
autorizações específicas, obtidas junto a autoridades de meio ambiente, aduaneira,
sanitária e de polícia marítima, quando necessárias ao desempenho de suas
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atividades na área do porto organizado.
Dessa forma, o CPQO cobra das empresas as suas Licenças Operacionais,
emitidas pelo órgão ambiental competente, bem como o Plano de Emergência
Individual (PEI) e seguro ambiental, dentre outros.
Caso a empresa não envie os documentos solicitados, esta tem as suas
operações suspensas no Porto do Itaqui, retomando-as apenas após a apresentação
dos mesmos.

4.4 Certificação da EMAP na ISO 14001
O Porto do Itaqui tornou-se o segundo porto público do Brasil a ser
certificado na ISO 14001, referente ao Sistema de Gestão Ambiental. O trabalho que
levou à certificação em outubro de 2018 iniciou dois anos antes, em 2016, com a
estruturação de um plano de ação com vistas a criar e adequar as práticas do Porto
do Itaqui conforme os requisitos necessários à certificação. Todos os colaboradores
da

EMAP e também da comunidade portuária (terceirizados, operadores,

arrendatários) foram envolvidos no processo de certificação, recebendo capacitação
acerca do Sistema de Gestão Ambiental implementado.
E o processo foi liderado pelos setores de meio ambiente (COAMB) e
GEQUA (Qualidade) da EMAP, contando com o apoio da presidência e de todos os
demais setores, bem como com a assessoria técnica da empresa Naturale, contratada
para auxiliar a EMAP na preparação.
É necessário destacar que todas as empresas da comunidade portuária do
Porto do Itaqui foram envolvidas na preparação para a certificação, tendo recebido
treinamento e conscientização acerca do que se trata e qual a importância de um
sistema de gestão ambiental e da ISO 14001. Após a certificação do Porto através da
EMAP, outras empresas do porto já estão voluntariamente procurando certificar-se
também na ISO 14001.
A certificação aconteceu após uma auditoria externa em outubro de 2018,
que verificou diversos pontos do nosso Sistema de Gestão Ambiental, não encontrou
qualquer não-conformidade e, por fim, recomendou a certificação.
A certificação ISO 14001 é uma das mais importantes e significativas na do
mundo na área de gestão ambiental, e será um importante fator de competitividade
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do Porto do Itaqui em um mundo cada vez mais consciente e preocupado com o
impacto ambiental das atividades humanas.
A certificação alcançada em 2018 foi confirmada em duas auditorias de
manutenção realizadas nos anos de 2019 e 2020, as quais certificaram o Sistema de
Gestão Ambiental sem nenhuma não conformidade, ou seja, com 100% de eficiência
em sua atuação.
Em 2021, será dado início ao novo ciclo de recertificação NBR ISO
14001:2015.

5 RELAÇÃO PORTO CIDADE

5.1 Conceituação e adoção como objetivo estratégico

O Plano Nacional de Logística Portuária da Secretaria Especial de Portos
do Ministério dos Transportes - SEP, estabelece quatro pilares do planejamento
estratégico do setor portuário, os quais foram replicados nos Planos Mestres dos
Portos Brasileiros, incluindo o último Plano Mestre do Porto de Itaqui (ano 2015):
Pilares do Planejamento Estratégico do Setor Portuário
 Regularização de Contratos e Áreas Ocupadas;
 Estrutura de Gestão Financeira;
 Ampliação de Eficiência Operacional e Otimização dos Recursos
Existentes; e,
 Relação Porto Cidade

Observa-se que o quarto pilar do planejamento estratégico dos Portos,
chamado de “Relação Porto Cidade”, corresponde a nada menos do que ¼ (um
quarto) do planejamento estratégico do setor portuário. A EMAP replicou esse pilar e
o seu respectivo peso no seu planejamento estratégico de 2018, colocando a
“Interação Porto Cidade” como um dos quatro objetivos do Porto de Itaqui.
Essa “Relação Porto-Cidade” ou “Interação Porto-Cidade” pode ser
conceituada como as relações que o Porto estabelece com os agentes externos ao
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Porto mas que, direta ou indiretamente, são beneficiados e/ou afetados pelas
atividades portuárias e os impactos positivos e negativos que as mesmas causam.
Por essa razão, o porto possui a responsabilidade de dialogar e se relacionar com
esses agentes externos, que de forma genérica corresponde a toda a cidade.
Poder-se-ia também dizer que a Relação Porto-Cidade representa a
responsabilidade socioambiental do Porto perante a cidade e seus habitantes,
responsabilidade esta que objetiva não apenas mitigar os eventuais impactos
ambientais negativos do porto, mas também promover ativamente impactos positivos
na cidade e, mais fortemente ainda, nas comunidades mais vulneráveis. A
responsabilidade socioambiental do Porto é contribuir, de todas as formas possíveis,
para o desenvolvimento sustentável local.
Esta perspectiva está de acordo, inclusive, como o mais recente e
adequado conceito de “responsabilidade social” exprimido na norma ABNT NBR ISO
26000:2010, a qual afirma que o objetivo basilar da responsabilidade social é o
“maximizar a contribuição da instituição para o desenvolvimento sustentável” e
estabelece um rol de temas que se encaixam no conceito, dentre eles o tema
“envolvimento e desenvolvimento da comunidade”. (ABNT NBR ISO 26000:2010).
Referido tema, por sua vez, se divide em questões específicas, as quais
vêm abaixo transcritas:

(Fonte: ABNT NBR ISO 26000:2010)

O fato é que a “Relação Porto-Cidade” adotada pelo setor portuário
brasileiro e pela EMAP como um dos seus objetivos estratégicos está perfeitamente
representada no tema “Envolvimento e Desenvolvimento da Comunidade” presente
na ABNT NBR ISO 26000:2010. Disso conclui-se que o setor portuário, o Porto de
Itaqui e a EMAP, portanto, adotam a responsabilidade social (ou “socioambiental”) nos
vários níveis de planejamento estratégico sob a nomenclatura de “Relação Porto
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Cidade” (PNPL e Plano Mestre 2015) ou “Interação Porto Cidade” (Plano Estratégico
do Porto de Itaqui).
Quando se detalha o conteúdo do pilar “Interação Porto Cidade” presente
no Planejamento Estratégico do Porto de Itaqui, observa-se com ainda mais clareza a
correspondência desse pilar com as ações de Envolvimento e Desenvolvimento das
Comunidades presentes nas diretrizes de Responsabilidade Social.
Ademais, lembre-se que, a partir da Resolução nº 2650/2012 da ANTAQ, a
agência instituiu o Índice de Desempenho Ambiental – IDA com o objetivo de
acompanhar e controlar a gestão ambiental das instalações portuárias e classificar os
Portos do Brasil de acordo com a pontuação obtida por cada um no cálculo do referido
índice, o qual avalia quatro categorias principais: econômico operacional; sóciocultural; físico-quimico; e biológico-ecológico.
Observa-se, portanto, que uma inteira categoria de indicadores do IDA
corresponde à relação Porto-Cidade e, consequentemente, à Responsabilidade
Socioambiental para com a comunidade local. Se o porto do Itaqui ou qualquer outro
porto brasileiro almeja obter uma alta nota no IDA, deve necessariamente implantar
ações nas quatro categorias desse índice, incluindo ações na categoria sócio-cultural.
Sobre o Porto do Itaqui, este vem aumentando, nos últimos 2 (dois) anos,
o seu valor absoluto no IDA. Do ano de 2012 até 2019, o IDA do Porto do Itaqui saltou
da pontuação de 71,4 (setenta e um e quarenta) para 97,15 (noventa e sete e quinze),
ocupando atualmente a 3º posição no referido ranking. Isso é um demonstrativo que
o Porto do Itaqui está tomando diversas ações de gestão socioambiental, e uma parte
delas refere-se justamente a ações enquadráveis na Relação Porto-Cidade.
E as ações do Porto do Itaqui/EMAP nessa seara são possíveis de serem
classificadas em dois grupos: o primeiro refere-se à participação em comitês de ação
e conselhos deliberativos; e a segunda refere-se propriamente a projetos
socioambientais realizados em benefício de comunidades locais.
Passa-se agora a descrever esses dois grupos de ações.

5.2 Participação da EMAP em comitês de ação e conselhos deliberativos

A participação da EMAP em conselhos deliberativos do Estado e Município

Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6000 | Fax: 3222-4807
comunicacao@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br

AUTORIDADEPORTUÁRIA

29

contribui para o debate público e para a criação de leis locais e regionais que
promovam um desenvolvimento sustentável. Atualmente, a EMAP é participante, na
qualidade de conselheira, do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, bem
como do Conselho de Meio Ambiente da FIEMA, do Fórum Estadual de Mudanças
Climáticas e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental da SEMA.
Sobre o CONSEMA, este é um órgão consultivo deliberativo do sistema
estadual de meio ambiente e possui função semelhante ao CONAMA, porém em nível
estadual. Possui 32 instituições conselheiras, as quais estão divididas em três
categorias: poder público, representantes do setor empresarial e representantes da
sociedade civil. A EMAP, após participar do processo de habilitação e eleição, foi eleita
conselheira estadual do CONSEMA como representante titular do setor empresarial
para o triênio 2018-2020.

5.3 Participação da EMAP no Comitê de Responsabilidade Social

O Comitê de Responsabilidade Social Itaqui Bacanga, iniciativa inovadora
do Porto do Itaqui/EMAP em Sustentabilidade Aquaviária, objetiva impulsionar a
Responsabilidade Social na Área Itaqui-Bacanga, em São Luís (MA), e é integrado
por 16 empresas do Porto do Itaqui, incluindo a EMAP, e mais a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA). Instituído em 2015, tem por propósito aproximar as empresas
que atuam na área, possibilitando o olhar coletivo sobre o território, bem como a
coordenação de esforços, o fortalecimento do setor junto à comunidade e, como
consequência, a ampliação de resultados. Para tanto elegeu como foco de atuação o
fortalecimento das escolas públicas e comunitárias do território, promovendo o diálogo
intersetorial. Os principais resultados alcançados até o momento são a adesão das
empresas e da UFMA ampliando a atuação do Comitê, e a concretização de parcerias
entre as empresas e 14 escolas.
A EMAP exerce um papel de liderança no respectivo Comitê. Destaca-se
que possui um programa de visitação permanente, em que toda quarta-feira alunos
de escolas diversas visitam o porto, bem como em alguns meses a EMAP recebe
estagiários de Institutos de ensino (como o IFMA e o IEMA) para acompanharem as
atividades da empresa.

Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6000 | Fax: 3222-4807
comunicacao@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br

AUTORIDADEPORTUÁRIA

30

5.4 Projetos de Responsabilidade Social
São através dos projetos de reponsabilidade social que a EMAP efetiva,
em ações prática, a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Por essa
razão, tais projetos são a maior expressão da Relação Porto-Cidade praticada pelo
Porto do Itaqui/EMAP.
Passa-se a descrever, agora, os projetos inseridos na “Relação PortoCidade” atualmente já executados ou em contínua execução.
5.4.1 Ações do voluntariado da EMAP
Atualmente os projetos socioambientais em comunidades carentes da
região são tocados por funcionários da EMAP que praticam voluntariado, e por essa
razão a EMAP vem realizando, ano a ano uma campanha de valorização dessas
ações.
Boa parte dessas ações dos voluntários são direcionadas para a comunidade da Ilha
do Cajual, como a realização de natal solidário, dia das crianças, entrega de filtros, de
livros, etc.
A Ilha do cajual é uma comunidade quilombola situada na Baía de São
Marcos, em frente ao terminal do Cujupe operado pela EMAP. Essa localidade
pertence ao município de Alcântara, é área de preservação ambiental e também um
importante sítio arqueológico, reunindo fósseis de espécies vegetal e animal.
Os voluntários da EMAP, além das ações diretas junto a essa comunidade,
também atuam mobilizando atores públicos para que levem as diversas políticas
públicas para aquela localidade. Eis abaixo algumas fotos.

6. RELAÇÕES COM AGENTES INTERNOS E EXTERNOS

O objetivo de uma Agenda Ambiental Local é diagnosticar, planejar e
propor a execução de ações que visem estabelecer uma rede de relações da EMAP
com agentes internos e externos ao Porto, sempre com o objetivo maior de promover
o desenvolvimento sustentável das operações portuárias, isto é, o desenvolvimento
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que alia crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental em benefício
da presente e das futuras gerações.
Portanto, inicialmente vamos apresentar as atuais relações e interfaces da
EMAP com terceiros parceiros e interessados, para posteriormente trazer os temas
debatidos nas rodadas de diálogos e respectivos alinhamentos e propostas
apresentadas para o próximo biênio.

6.1 Relações com autoridades intervenientes e órgãos ambientais

6.1.1 ANTAQ
A Lei nº 12.815/2013 dispõe, no art. 17, §1º, que compete à Autoridade
Portuária: a) fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades
com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente; b) fiscalizar ou
executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação
das instalações portuárias; e c) reportar infrações e representar perante a Antaq,
visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades
previstas em lei, em regulamento e nos contratos.
Assim, foi firmado entre a EMAP e a Unidade Regional de São Luís da
ANTAQ o Manual de Fiscalização Conjunto, que dispõe sobre o processo fiscalizatório
desta Autoridade Portuária. O citado processo fiscalizatório foi abordado na seção de
fiscalização da apresentação do sistema de gestão ambiental dessa Agenda Local.
6.1.2 ANVISA
Nas operações portuárias realizadas no Porto do Itaqui, a EMAP possui
uma interação com a ANVISA em atividades diversificadas realizadas no dia a dia do
Porto.

Nesse sentido, foram elaborados procedimentos internos que incluem a

ANVISA como agente participante em procedimentos que envolvem principalmente o
setor de meio ambiente.
O Porto do Itaqui destinou uma área especial para a implantação da
ANVISA, e desta forma, auxiliou procedimentos de gerenciamento de resíduos sólidos
e líquidos fiscalizados por essa agência.
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Por ocasião da Pandemia de COVID 19 a EMAP e a ANVISA realizaram,
em parceria, simulado do Plano de Contigência e reuniões com o público da
comunidade portuária para informar acerca das providências e orientações relevantes
para os procedimentos de controle de saúde e segurança durante o período de
pandemia.

6.1.3 VIGIAGRO
O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO tem a
incumbência de fiscalização e controle de produtos agropecuários, além de
embalagens e suportes de madeira importados e exportados. Trata-se de uma
responsabilidade conjunta entre a autoridade portuária e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. O Porto do Itaqui tem um posto de Vigilância da
VIGIAGRO, e realiza procedimentos de meio ambiente internos da EMAP em conjunto
com este órgão.
O objetivo é evitar a contaminação de nosso ambiente com eventuais
patógenos que entrem ou saiam de nosso território por meio das operações portuárias,
resguardando assim a saúde de rebanhos, solo, corpos hídricos, fauna e flora de
eventual invasão de organismo estranho.

6.1.4 Capitania dos Portos
Enquanto braço executor da Marinha do Brasil, autoridade marítima
nacional, a Capitania dos Portos possui grande influência na execução das atividades
portuárias como um todo, especialmente quanto à regulação e fiscalização de
atividades marítimas referentes ao trânsito e manutenção de embarcações.
Em razão disso, há diálogo constante com a Capitania dos Portos no que
tange ao controle de água de lastro, de poluição das águas, de possíveis incidentes
com óleo, de realização e descarte de material de dragagem e outros assuntos que
tocam à competência da autoridade marítima mas que são de interesse e
acompanhamento da EMAP.
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6.1.5 IBAMA
O órgão ambiental federal é responsável pela execução da politica pública
ambiental em todo o território nacional, sendo o órgão executivo do Sisnama para
licenciamento, fiscalização, monitoramento e promoção da preservação ambiental,
especialmente sobre áreas e bens de interesse da União.
No caso do Porto do Itaqui, em 2012 foi atingida a métrica de mais de 15
milhões de toneladas movimentadas anualmente. Em razão disso, a competência
originária para o licenciamento do Porto do Itaqui é do IBAMA, por força do disposto
pelo Decreto Federal nº 8.437/2015, que determina que o licenciamento ambiental dos
terminais portuários, cujo volume de movimentação exceda a 15 milhões de tonelada
anuais, seja realizado na esfera federal.
Portanto, a renovação da Licença de Operação do Porto de Itaqui foi
protocolada junto ao IBAMA, sendo atualmente deste órgão ambiental federal a
competência para o licenciamento e fiscalização das atividades portuárias ali
desenvolvidas, bem como de sua expansão.
De igual modo, por força do disposto na chamada Lei do Óleo (Lei nº
9.966/2000), os portos e terminais, estruturas e marinas em geral são obrigadas a
possuir planos de atendimento a emergências por óleo e de organizar, com as demais
empresas constantes nos complexos portuários, Planos de Área para atuação
conjunta em caso de emergências de grande porte. Nesses casos, o IBAMA é
responsável por aprovar os planos e coordenar as atividades dos referidos Planos de
Área.
A interlocução com o órgão ambiental federal é, assim, de extrema
importância para a realização das atividades portuárias no Porto do Itaqui.

6.1.6 Secretaria Estadual de Meio Ambiente
Por outro lado, quase a totalidade das licenças ambientais expedidas para
as empesas arrendatárias e operadoras portuárias que estão estabelecidas ou
executam suas atividades dentro da poligonal do Porto do Itaqui são da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA.
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De igual modo, os chamados terminais externos (o terminal da Ponta da
Madeira e do Cujupe) que são também administrados pela EMAP, são de competência
do órgão estadual no que tange ao licenciamento e fiscalização ambientais.
Portanto, a interface com o órgão estadual é igualmente importante para a
EMAP, sendo um grande parceiro na execução da política ambiental local que é de
tão grande relevância para o nosso Estado.

6.2 Relações com a comunidade (intituições de ensino, associações, órgãos de
classe e outros)

Para a execução de sua política ambiental, a EMAP desenvolve inúmeros
projetos, ações e atividades envolvendo as comunidades de seu entorno e outros
atores da região Itaqui Bacanga, como associações, instituições de ensino, órgãos
públicos e outros.
Com efeito, as atividades portuárias (ou quaisquer outras atividades
humanas) são potencialmente capazes de impactar o ambiente e as comunidades de
seu entorno. Portanto, é de suma importância que as atividades promovam não só o
devido monitoramento de seu alcance e intensidade, como também atuem no sentido
de mitiga-los.
Assim, a EMAP, ciente de seu papel e responsabilidade para com as
comunidades do entorno, está constantemente realizando ações de responsabilidade
socioambiental como forma de envolver os mais diversos atores e interessados na
composição das soluções e construções da vida cotidiana da comunidade do entorno
da região portuária.
Como já ressaltado nessa Agenda Local, os projetos socioambientais da
EMAP são desenvolvidos tanto pela Gerência de Meio Ambiente quanto por sua
Gerência de Responsabilidade Social e acontecem, muitas vezes, por meio de
parcerias com associações de moradores, escolas, institutos de ensino superior e
técnico e etc.
Também é de interesse da EMAP o desenvolvimento do ensino e da
pesquisa no campo portuário, fomentando a criação de uma força de trabalho
qualificada para o exercício dessas atividades no Estado. Assim, a EMAP realiza
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convênios com instituições de ensino superior visando o fortalecimento da pesquisa
científica e o desenvolvimento de novos talentos em nosso Estado.

6.3. Relações com a comunidade portuária (operadoras, arrendatárias,
trabalhadores portuários, empresas e terminais do complexo portuário)

Por fim, a ação e execução da política ambiental da EMAP não pode
prescindir da participação constante e efetiva da comunidade que diariamente
desempenha e faz possível as operações portuárias em nosso complexo.
Trata-se de empresas operadoras portuárias, arrendatárias de áreas da poligonal do
Porto organizado, terminais de uso privado que compõem o complexo junto com o
Porto de Itaqui (Vale e Alumar), trabalhadoras e trabalhadores portuários avulsos
(representados em sindicatos ou pelo OGMO), empresas terceirizadas e contratadas
que prestam serviços e todos os outros atores que tornam a atividade portuária
possível.
Quanto a estes, a busca por uma operação portuária mais limpa e
sustentável é cotidiana. Todas as nossas ações são de algum modo direcionadas e
inter-relacionadas. Por isso a EMAP busca meios de, cooperativamente, integrar
todos na busca pela excelência em sustentabilidade, seja na incessante fiscalização
de atividades e operações, seja na realização de campanhas e projetos de educação
ambiental e monitoramento compartilhados e integrados.
Para estes a Agenda Ambiental Local é instrumento sem o qual não se
pode pensar o planejamento ambiental para os próximos anos, sendo o público por
excelência de nossos planos e metas de uma operação mais sustentável e
socialmente responsável.

7. DISCUSSÃO DE TEMAS E ÁREAS DE ATUAÇÃO DA AGENDA LOCAL

A partir da análise das relações da EMAP com os demais agentes internos
e externos ao Porto do Itaqui, é possível mensurar a necessidade de realização de
programas, projetos, procedimentos e metas em conjunto para o desenvolvimento de
estratégias de desempenho ambiental entre os diversos atores públicos e privados
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atuantes na área de influência do Porto. Deste modo, as equipes de Meio Ambiente
(GEAMB), de Responsabilidade Social (GERRS) e de Comunicação (GECOM) da
EMAP promoveram a análise de temas de interesse mútuo e promoveram os
encontros de diálogo e discussão em torno de 6 eixos principais, cujos resultados
passarão a ser apresentados em seguida.

7.1 Controle e Fiscalizações portuárias ambientais

O tema de controle e fiscalização das atividades e operações portuárias
envolve a participação e o interesse não só dos órgãos intervenientes e ambientais
que dispõem do poder de polícia para controle das atividades, mas também de toda a
comunidade portuária que almeja o devido cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis às suas atividades.
Assim, o tema foi debatido e construído em vários grupos de discussões e
foi abordado através do ponto de vista dos diversos atores.
De modo geral, a autoridade portuária e os órgãos fiscalizadores reiteraram
a parceria para o acompanhamento e a fiscalização das atividades a partir de
encontros e reuniões periódicas, blitz e ações de conscientização e controle
envolvendo os diversos órgãos.

7.2 Licenciamentos e monitoramentos integrados

Esta temática foi debatida entre EMAP e os órgão ambientais, IBAMA e
SEMA/MA. A EMAP informou aos órgãos ambientais que em seu papel de autoridade
portuária tem observado que várias arrendatárias instaladas no Porto do Itaqui
possuem condicionantes de monitoramento ambiental que se repetem ou se
sobrepõem, gerando um bis in idem de informações que além de sobrecarregar os
órgãos ambientais ainda são contraproducentes, pois não se comunicam nem na fase
de avaliação nem nos planos de trabalho para mitigação. Assim, a EMAP tem
desenvolvido diálogo entre empresas e órgãos ambientais para instituir um
monitoramento ambiental integrado entre as empresas do Porto.
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Após discussões, os representantes demonstraram interesse nos
monitramenos ambientais integrados. Para dar andamento, serão desenvolvidas as
seguintes atividades:


Levantamento dos monitoramentos executados pelas empresas destacando
os tipos, locais e fontes



Criação do comite de qualidade do ar, onde terão representantes das
empresas que executam monitoramentos ambientais.

7.3 Prevenção e atuação em emergências ambientais

Essa temática foi discutida entre a EMAP, as empresas operadoras e
arrendatárias e os órgãoa ambientais convidados. Neste item, temas voltados para a
prevenção e combate a emergencias ambientais, destacando para cuidados para
fauna oleada e as atualizações sobre o processo PACPI junto ao IBAMA foram
discutidos.
As atividades a serem desenvolvidas serão:


Realização de reuniões do PACPI



Atualização de dados dos representantes do PACPI



Atualização anual de recursos para o PACPI

7.4 Otimização de operações portuárias e inovação

Tema discutido em duas etapas. A primeira versou sobre as melhorias na
fiscalização ambiental das operações portuárias e foram efetuadas com a ANTAQ,
VIGIAGRO e ANVISA.
No que se refere ao gerenciamento dos resíduos, incluindo os de bordo, a
VIGIAGRO informou a necessidade de fiscalização principamente de navios de
bandeiras estrageiras onde existia focos de doenças. E quando houvesse alguma
epidemia identificada, a instituição iria informar à autoridade portuária e estabelecer
medidas de restrição e controle, caso necessário.
Logo, os procedimentos da EMAP voltados para gerencimaeto de resíduos
deveriam ser atualizados a fim de acrescentar os resídus de interesse de fiscalização
da Autoridade Sanitária (quando couber) e da VIGIAGRO.
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No que tange às operações portuárias, a EMAP apresentou as ideias de
inovação previstas a fim de gerenciar os impactos ambientais das operações, tais
como solução de inovação para redução do uso de alívio de carga e para substituição
de lonas por barreiras mais eficientes.
As atividades a serem desenvolvidas serão:


Aplicação de soluções de inovação para melhorias operacionais

A segunda etapa se deu com as pretadoras de resíduos de bordo. Foi
informado a necessidade de fiscalização nas atividades, repassados atualização de
legislações ambientais e informações sobre as solicitações da VIGIAGRO e ANVISA.
As atividades a serem desenvolvidas serão:


Atualização de procedimento de resíduos da EMAP contendo as
informações indicadas pela ANVISA e VIGIAGRO



Elaboração e execução de cronograma de fiscalização das prestadoras
de serviço de retirada de resíduos de bordo.

7.5 Educação e Responsabilidade Socioambiental

Nessa etapa, as discussões foram entre a Gerencia de Responsabilidade
Social da EMAP (GERRS), representantes do Instituto Estadual de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Instituto Federal do Maranhão (IFMA),
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), representantes das comunidades do entorno e do Orgão Gestor de Mão de
Obra (OGMO).
As discussões foram embasadas nas diversas formas de possíveis
cooperações e participações das instituições nos projetos e programas de
responsabilidade

socioambiental

desenvolvidos

pela

EMAP,

além

do

desenvolvimento de eventuais projetos de pesquisa, ensino e extensão envolvendo
as instituições de ensino nos seus diversos níveis de formação (técnica, superior e de
pós-graduação).
As atividades a serem desenvolvidas serão:


Elaboração de cronograma de atividades socioambientais



Divulgação dos eventos socioambientais a toda comunidade
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Realização de atividades envolvendo a comunidade do entorno



Desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre temas
portuários e ambientais

7.6 Ciência e tecnologia voltados à atuação portuária

Este último tema, desenvolvido com o apoio de instituição que trabalham
temas de inovação e com a comunidade educacional da área Itaqui Bacanga, reforçou
o desejo e a intenção da EMAP em se apropriar dos debates de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PDI) com vista à melhoria dos processos internos da
empresa e de uma atuação mais sustentável.
Nesse ponto, foi dialogado a criação de um comitê para desenvolvimento
do tema dentro da empresa com o apoio das diversas instituições de ensino e
parceiros públicos e privados que possam contribuir para o desenvolvimento de novas
soluções e tecnologias.

8. CONCLUSÃO

O Sistema de Gestão Ambiental tem como um dos desafios de sua Política
a melhoria contínua. Visando o cumprimento deste propósito, a EMAP tem investido
na melhoria do seu sistema por meio da adoção de práticas e políticas que se
aprimoram a cada ano.
A estruturação do SGA da EMAP possibilita uma melhor interação com as
comunidades do entorno do Porto e com os órgãos de regulação portuária e sanitária.
Nos últimos anos temos avançado no exercício da sustentabilidade e da
responsabilidade social, por meio de práticas e ações que não só elevaram os índices
econômicos da empresa, como também sua aproximação junto à sociedade.
Para o futuro os desafios são permanecer com o bom desempenho
ambiental, solidificando a rede de interlocutores da empresa, por meio de uma
conduta ética e focada em sustentabilidade, inovação, responsabilidade social e
respeito ao meio ambiente.
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