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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.  

Em 2023, o Porto do Itaqui realizará novas reuniões com as partes 

envolvidos com a finalidade de buscar interação com os órgãos ambientais. 
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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 Temas a serem discutidos 

01  ANTAQ 
 ANVISA 
 Ministério da 

Agricultura (MAPA) 
 Capitania dos Portos 

 Fiscalizações portuárias ambientais 
 

02  SEMA  
 IBAMA 

 Fiscalizações portuárias ambientais 
 Monitoramentos integrados – Ar e água/ Educação 

Ambiental 
03  Operadores 

Portuários  
 Arrendatárias 

 

 Monitoramentos integrados – Ar e água/ Educação 
Ambiental 

 Comitê de responsabilidade social (Relação Porto X Cidade) 
 Emergências Ambientais 
 Otimização de operações portuárias e inovação 

04  Empresas 
credenciadas 

 Emergências Ambientais 
 Comitê de responsabilidade social (Relação PortoX Cidade) 
 Otimização de operações portuárias e inovação 

05  Terminais de Uso 
Privado (TUPs) 

 

 Monitoramentos integrados – Ar e água/ Educação 
Ambiental 

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

06  Universidades e 
Instituições de 
Ensino superior, 
médio e técnico 

 Otimização de operações portuárias e inovação  
 Ciência e tecnologia voltados à atuação portuária 
 Comitê de responsabilidade social (Relação Porto-Cidade) 

07  Ogmos e Sindicatos  Educação Ambiental e responsabilidade social 
 Emergências Ambientais  

08  Comunidades do 
entorno 

 Comitê de responsabilidade social (Relação Porto-Cidade) 

    
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. 

Este relatório foi elaborado com validade de três anos e revisão anual. 
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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 



Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil                 AUTORIDADEPORTUÁRIA 
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 

13 

 

 

 

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 

 




