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RESUMO 

 

As discussões em torno de incidentes ambientais têm por vezes, apontado como 
protagonista os Portos brasileiros e seus Terminais arrendados. Todavia, se por um 
lado existe a alta suscetibilidade dos ambientes costeiros à ocorrência de catástrofes, 
por outro os Portos e organizações que ocupam estes ambientes são importantes 
atores na economia brasileira. Assim, para a manutenção do setor portuário, faz-se 
necessária à imposição da legislação vigente (Lei 9.966/2000 e Resolução CONAMA 
306/2002), que determinam que os Terminais Portuários brasileiros operem com o 
máximo de coerência em relação à proteção do meio ambiente. Considerando a 
expressiva potencialidade de impacto das atividades intra e extra Porto, este trabalho 
tem como objetivo geral analisar a efetividade das Auditorias Ambientais 
Compulsórias, já que por meio desta ferramenta de gestão, é possível se retratar a 
real situação dos empreendimentos no que tange a não conformidades ambientais. 
Destaca-se que o presente trabalho se desenvolveu por meio do Estudo de Caso em 
um dos Terminais arrendados, instalado no Porto do Rio Grande, RS, o que permitiu 
a obtenção da representação do caminho que perpassam as Auditorias Ambientais, 
oportunizando a observação das potenciais lacunas existentes neste processo e os 
causadores da não efetividade deste instrumento de gestão. A importância deste 
estudo reside no fato de que os empreendimentos alocados em ambientes portuários 
apresentam elevado potencial poluidor e estão localizados em áreas significativas 
para a preservação e conservação da biodiversidade. Desta forma, obter informações 
sobre o planejamento, o licenciamento e a operacionalização das ações de prevenção 
e controle ambiental na atividade portuária, torna-se fundamental à Gestão Costeira, 
bem como a busca pela proposição de diretrizes para realização de uma gestão 
ambiental adequada para a autoridade portuária, gestores ambientais e órgãos 
ambientais. (MMA, 2014). Logo, os resultados da pesquisa demonstram a 
necessidade de descentralização dos resultados das AAs, ou seja, os apontamentos 
que retratam a real situação dos empreendimentos são encaminhados apenas ao 
órgão ambiental, o que acaba por tornar a ferramenta apenas um processo 
burocrático, considerado cumprimento de condicionante. 

 

PALAVRAS CHAVES: Auditorias Ambientais. Gestão Ambiental Portuária. Gestão 

Costeira. Porto do Rio Grande. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

The discussions around environmental incidents have, sometimes, appointed as the 
lead Brazilian ports and their leased terminals. However, if, on one hand, there is the 
high susceptibility of coastal environments to the occurrence of catastrophes, on the 
other, ports and organizations that occupy these environments are important actors in 
the Brazilian economy. Thus, for the maintenance of the port sector, it is necessary to 
impose the current legislation (Law 9,966 / 2000 and Resolution CONAMA 306/2002), 
which determine that Brazilian port terminals operate with maximum consistency in 
relation to the environment protection. Considering the significant impact potential of 
intra and extra port activities, this paper has as main objective to analyze the 
effectiveness of Compulsory Environmental Audits, since through this management 
tool, it is possible to portray the real situation of enterprises concerning to 
environmental non-compliances. It is noteworthy that this paper had been developed 
through the case study in one of the leased terminals, installed at the port of Rio 
Grande, RS, which allowed obtain the way representation that pervade the 
Environmental Audits, enabling the observation of potential gaps in this process and 
the cause of non effectiveness of this management tool. The importance of this study 
lies in the fact that the projects allocated in port environments have high pollution 
potential and are located in significant areas for the biodiversity preservation and 
conservation. This way, to obtain information on the planning, licensing and 
implementation of prevention actions and environmental control in port activities are 
essential to the coastal management, as well as the search for guideline proposals for 
conducting a proper environmental management for port authority, environmental 
managers and environmental agencies. (MMA, 2014). Thus, the survey results 
demonstrate the need for results decentralization of AAs, i.e., the notes that depict the 
real situation of enterprises are sent only to the environmental agency, which ultimately 
makes the tool just a bureaucratic process, considered condition fulfillment. 

 

KEYWORDS: Environmental Audits. Port Environmental Management.  Coastal 
Management.  Port of Rio Grande. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualizações do tema e justificativa do trabalho 

 

A atividade portuária desde sua gênese vem passando por diversas 

transformações em relação à demanda por infraestrutura, resultado de uma gradativa 

intensidade de uso deste modal para os mais diversos fins. Leite (2012), ao explanar 

sobre a atividade portuária menciona que:  

 

A atividade portuária iniciou-se pela sua função comercial. Antes mesmo de 
existir o porto com seu conjunto de instalações, já existia a atividade 
portuária, feita de modo precário, com a embarcação procurando um lugar de 
abrigo, bem próximo da terra, que proporcionasse um desembarque em água 
pouco profunda. Logo, a atividade portuária precede a existência do porto 
(Machry, 2005 apud Leite, 2012, p.25). 

 

Do ponto de vista da conjuntura econômica1, os Portos destacam-se como via 

de escoamento da produção industrial mundial. Neste sentido, no Brasil, a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) na execução de seu papel operacional, 

elabora anualmente o Boletim Informativo Portuário (2012 e 2013), a partir do qual é 

possível inferir que no ano de 2012 os Portos Organizados movimentaram 316,2 

milhões de toneladas e, em 2013, um total 338,3 milhões de toneladas, ou seja 6,8% 

a mais do que em 2012. Em ambas as análises, destacaram-se os portos de Santos-

SP, Itaguaí-RJ, Paranaguá-PR, Rio Grande-RS e Itaqui-MA que somam juntos 70% 

do total de cargas movimentadas nos portos brasileiros, o que demonstra a atuação 

eminente dos Portos em relação ao crescimento exponencial da quantidade de cargas 

movimentadas e, consequentemente, da arrecadação tributária do Brasil. 

O crescimento do setor portuário está sujeito a condições regulamentadas pela 

legislação, embora esta estimule investimentos para tornar o sistema portuário mais 

eficiente e, assim, competitivo no que se trata do escoamento de cargas. Nisso, 

destaca-se a Lei n° 12.815/132, que regulamenta e, ainda, estimula investimentos em 

terminais de uso privativo. Esta e outras regulamentações preveem também que os 

                                            
1 Conjuntura econômica é uma dada situação momentânea da economia, definida a partir de um 
conjunto de determinados acontecimentos que ocorrem num dado momento por determinadas 
circunstâncias. 
2 Altera a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.  
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portos brasileiros operem com o máximo de coerência em relação à proteção do meio 

ambiente, considerado a expressiva potencialidade de impacto das atividades intra e 

extra Porto. 

Dada a relevante importância da manutenção do setor portuário é que esta 

pesquisa se deteve à realização de um Estudo de Caso em um dos Terminais do Porto 

Organizado do Rio Grande/RS, intencionando a demonstração de uma parcela da 

realidade da aplicação das Auditorias Ambientais Compulsórias. Este trabalho foi 

desenvolvido junto à linha de pesquisa “Políticas Públicas e Governança Marinha e 

Costeira”, a qual compreende dois fatores essenciais para o processo global do 

Gerenciamento Costeiro Integrado: a) o contexto político onde ocorre e b) as soluções 

administrativas e institucionais (governança) para a sua implementação e execução 

(PPGC, 20153). As soluções administrativas e institucionais são aspectos maiores da 

linha de pesquisa, pois se relacionam com o estabelecimento da governança para a 

gestão marinha e costeira. Embora não caiba, em última análise, à Universidade o 

papel de tomadora de decisão nos processos de gestão ambiental, ela pode pesquisar 

e recomendar as melhores formas para o aprimoramento do processo. Nesse caso, a 

linha envolve atividades como educação ambiental, envolvimento e empoderamento 

da comunidade na gestão ambiental, arranjos institucionais, capacitação institucional 

e de recursos humanos, entre outros (PPGC, 2015). 

No papel de órgão fiscalizador em nome do Estado, destaca-se a Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM vinculada à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA. Segundo informações constantes no 

próprio site da FEPAM, dentre suas atribuições, está a responsabilidade pelo 

Licenciamento Ambiental, no estado do Rio Grande do Sul o que a torna responsável 

também, por receber e analisar os relatórios de Auditorias Ambientais Compulsórias 

de terminais arrendados, a depender da abrangência do impacto oriundo de suas 

atividades operacionais, salientando que as Auditorias Ambientais integram o rol de 

condicionantes de Licenças Ambientais, a qual os Portos brasileiros estão sujeitos.  

Tendo em vista o crescimento do setor portuário, que vem se concretizando e 

a dificuldade do poder público em atender às necessidades do setor empresarial nos 

                                            
3 Disponível em: <http://www.gerenciamentocosteiro.furg.br/index.php/linhas-de-pesquisa.html>  
Acesso em:15 de jul de 2014. 
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assuntos relacionados ao licenciamento ambiental, a Auditoria Ambiental deve ganhar 

cada vez mais importância para garantir o funcionamento das instalações portuárias 

em conformidade com os padrões legais. 

É importante que terminais de uso privado e portos organizados estejam 

atentos a essa tendência e preparem-se prévia e internamente para a auditoria 

independente, com o auxílio de equipes técnicas e jurídicas capacitadas, que orientem 

e identifiquem os riscos existentes, indicando soluções estratégicas pertinentes para 

cada caso. Dessa forma, é possível evitar desdobramentos inesperados frente aos 

resultados de Auditorias Ambientais Compulsórias garantindo-se o pleno 

funcionamento das instalações portuárias e sua expansão.  

Convém destacar que Portos são considerados como fatores de maior risco 

ambiental4 na zona costeira. É importante dentro do conceito de Gestão Portuária e 

do papel das Auditorias Ambientais como ferramenta de gestão e, especificamente, 

como item que condiciona a renovação de Licenças de Operação, direcionarmos o 

olhar de forma sistêmica e em escala macro à gestão integrada da zona costeira, uma 

vez que os portos desempenham atividades potencialmente impactantes que 

interagem, direta e indiretamente, com o meio ambiente, tanto do ponto de vista 

operacional, quanto pelas atividades de expansão ou implantação de novos sítios. 

Neste contexto, surge a necessidade de um gerenciamento ambiental das atividades 

portuárias, leia-se operações executadas tanto de responsabilidade do Porto público, 

quanto aquelas desenvolvidas e gerenciadas pelos empreendimentos. 

No âmbito do Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI), o conceito de zona 

costeira consta na legislação brasileira desde a primeira versão do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC, 1988) que a define como: “o espaço geográfico de 

interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 

abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano”. 

Com a atualização do PNGC em 1997, o conceito passou a abordar uma finalidade 

mais relacionada a fins político-institucionais e na definição dos limites legais da zona 

costeira, definindo segundo critérios específicos, os municípios que o constituem e a 

                                            
4 O risco ambiental pode ser definido como a possibilidade de ocorrência de degradação ambiental em 
virtude da atividade antrópica no meio ambiente, ou seja, a possibilidade de alteração adversa das 
características do meio ambiente (SILVA, s/d, p. 2). 
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faixa marítima que abrange, estando o município de Rio Grande inserido no contexto 

do PNGC II. 

Neste sentido a implementação da gestão do território no que trata a sítios 

portuários é tomada como atribuição da Autoridade Portuária. Porto (2001) afirma 

serem várias as questões que envolvem os usos permitidos. Um exemplo são os 

problemas originados do assentamento de indústrias em Portos. Entende-se que daí 

surge a necessidade da interação entre os atores envolvidos por iniciativa da 

Autoridade Portuária, com a participação da esfera privada e entes estaduais e 

municipais, direcionando suas ações tanto aos aspectos físicos como econômicos e 

sociais da zona costeira.     

Em função das pressões sobre os recursos naturais, fruto das atividades 

portuárias comuns à zona costeira brasileira é que surge a necessidade de gerenciar 

esses espaços, considerados bem de uso comum, atribuída a responsabilidade ao 

poder público e à coletividade sob esta gestão, com o propósito de garantir a sadia 

qualidade de vida às presentes e às próximas gerações, permitindo assim, a 

manutenção dos ecossistemas (CF/1988).  

Dentre os instrumentos que dialogam de forma direta a essa intenção está o 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) balizado pela Política Nacional 

do Meio Ambiente instituída pela Lei nº 6.938/1981 e a Política Nacional para os 

Recursos do Mar – PNRM (Decreto nº 5.377/2005).  

Instituído pela Lei nº 7.661/1988, Porto et. al. (2001) indica que, a finalidade 

primordial do PNGC é o estabelecimento de normas gerais visando a gestão 

ambiental da Zona Costeira, lançando as bases para a formulação de políticas, planos 

e programas estaduais e municipais […]. Em 1997, o referido plano passa por revisão, 

conforme previsto pela lei que lhe deu forma, 

 

Art. 4º. O PNGC será elaborado e, quando necessário, atualizado por um 
Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaria da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar - SECIRM, cuja composição e forma de atuação 
serão definidas em decreto do Poder Executivo. (Leinº 7.661/1988, art. 4°). 
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Tornando-se o PNGC II, o qual define Zona Costeira como: “espaço geográfico 

de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos ambientais”, consta 

também as delimitações desta zona, definidas como Faixa Marítima e Faixa Terrestre, 

esta última enquadra a área de estudo desta pesquisa, a qual, é mencionada pelo 

PNGC II/1997 como: “faixa do continente formada pelos municípios que sofrem 

influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira”. 

Elencando como caracterização, pode-se observar a abrangência do plano a 

todo território nacional.   

 

a) os municípios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem 
desta classe, estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE);  

b) os municípios não defrontantes com o mar que se localizem nas regiões 
metropolitanas litorâneas;  

c) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais 
litorâneas, que apresentem processo de conurbação;  

d) os municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que 
aloquem, em seu território, atividades ou infraestruturas de grande impacto 
ambiental sobre a Zona Costeira, ou ecossistemas costeiros de alta 
relevância;  

e) os municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não diretamente 
defrontantes com o mar, dada a relevância destes ambientes para a dinâmica 
marítimo-litorânea; e  

f) os municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos seus 
limites estabelecidos com os municípios referidos nas alíneas anteriores.  

Os novos municípios, criados, após a aprovação deste Plano, dentro do limite 
abrangido pelo conjunto dos critérios acima descritos, serão 
automaticamente considerados como componentes da faixa terrestre, tendo-
se como referência a data de sua edição. (PNGC II, 1997) 

 

Quanto aos instrumentos de execução das ações de gestão mencionados no 

conteúdo do Plano, é indicado observar aqueles previstos no artigo 9° da Lei 6938/81, 

referidos como instrumentos de gerenciamento ambiental. Neste contexto, 

direcionamos os apontamentos tanto ao licenciamento ambiental, quanto às AAs que 

complementam o rol disposto na PNMA, ferramentas que por sua vez, têm em seus 

objetivos relações transversais aos objetivos do PNGC, 
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5.1. A promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da 
ocupação dos espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos 
instrumentos de controle e de gestão pró-ativa da Zona Costeira;  

5.2. O estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, 
descentralizada e participativa, das atividades sócio-econômicas na Zona 
Costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua 
população, e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural;  

5.3. O desenvolvimento sistemático do diagnóstico da qualidade ambiental 
da Zona Costeira, identificando suas potencialidades, vulnerabilidades e 
tendências predominantes, como elemento essencial para o processo de 
gestão;  

5.4. A incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à 
gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as 
com o PNGC;  

5.5. O efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou 
degradação ambiental sob todas as formas, que ameacem a qualidade de 
vida na Zona Costeira; e  

5.6. A produção e difusão do conhecimento necessário ao desenvolvimento 
e aprimoramento das ações de Gerenciamento Costeiro.   

 

A transversalidade é realçada de forma sutil, porém se compreendida em sua 

forma literal, é possível destacar pontos de convergência entre os pressupostos da 

AA e a intenção dos objetivos mencionados.  

São comuns os apontamentos sobre convenções e demais encontros, a fim de 

discutir os resultados e até mesmo novos caminhos para melhor gerenciar a zona 

costeira, com destaque ao principal desafio que é “sentar os atores à mesa”, 

proporcionado exatamente pelo objetivo comum a todos, que se trata do uso do 

espaço e dos recursos. Neste sentido, ações locais destacam-se como uma boa 

estratégia de gestão, para que finalmente possamos perceber os limites e planejar de 

forma integrada e global. O que vai ao encontro do exposto pelo MMA (2014) ao 

referir-se aos impactos dos Portos na zona costeira. 

A partir da identificação das potencialidades e principais desafios 
encontrados, busca-se a adoção de boas práticas pelas autoridades 
portuárias, empresas arrendatárias e prestadoras de serviços atuantes 
visando à melhoria das condições ambientais no cenário portuário nacional. 
(MMA, 2014, p.95)  

 

Ademais, em uma breve busca na literatura sobre os impactos causados pelos 

portos, são identificados apontamentos em relação à contaminação do mar por óleos, 
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material dragado e outras tantas possibilidades, o que envolve um complexo 

diagnóstico. Neste sentido, é interessante observarmos que enquanto caminhamos 

para as soluções dos conflitos fruto dos diversos interesses, questões pontuais são 

por vezes esquecidas.  

Pois bem, se os portos ocupam grandes espaços da zona costeira e estes 

alocam uma enorme variedade de empreendimentos e com isso diversas atividades, 

o risco de contaminação seja por efluentes, óleos, resíduos e outros, ganham uma 

proporção ainda maior, imaginemos a explosão de uma caldeira ou o vazamento de 

gases tóxicos. As ações para amenizar os impactos que causariam danos ao mar são 

discutidos, planejados e até simulados, mas não os resultados desses incidentes nos 

municípios “Faixa terrestre”, que vivem cotidianamente o risco de receberem este 

ônus do setor econômico.  

Essa discussão tem o propósito de refletir sobre a adoção de AAs por 

empreendimentos portuários, pois seu potencial vai além de um diagnóstico do status 

da empresa ou de qualquer estratégia de mercado. Ela possibilita a identificação de 

riscos e, principalmente, havendo comprometimento das partes, a possibilidade de 

ocorrência de dano severo ao meio ambiente tende a diminuir. A análise crítica das 

ferramentas de gestão nos leva a deixarmos de teorizar e admirar as iniciativas de 

gerenciamento ambiental e darmos um salto na busca da identificação de fragilidades 

das ações na sua prática. 

A escassez de pesquisas sobre auditoria ambiental portuária em terminais 

arrendados e a transversalidade desta variável, no que se refere ao pleno 

funcionamento das instalações e à sua expansão, justificam a importância do estudo. 

Assim, no caso do Porto do Rio Grande-RS, na ansiedade de se adequar a legislação 

vigente e ao processo de auditoria ambiental como parte do seu processo de gestão, 

uma vez internalizado procedimentos de auditorias ambientais, poderá servir de 

incentivo a outros portos brasileiros, quando na mesma condição de regulador e, 

principalmente, corresponsável, se deparam com a obrigatoriedade de inserirem às 

suas ferramentas internas de gestão, a componente periódica Auditoria Ambiental. 

Do ponto de vista governamental, a análise da efetividade processual da 

Auditoria Ambiental corrobora para um diagnóstico claro e conciso, subsidiando ações 

imediatas de regularização com os procedimentos e exigências legais nos Portos e 
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em seus Terminais arrendados onde ainda não tenha sido realizada e, junto àqueles 

Portos e Terminais que já as executam, estimular a sua periodicidade. 

As Auditorias Ambientais compulsórias embora sejam alvo de controvérsias, 

destacam-se como uma eficiente ferramenta de Gestão Ambiental que vem sendo 

incorporada por diversos empreendimentos. De acordo com Vilela Junior (2013), a 

efetividade das Auditorias Ambientais (independentemente do tipo, aplicabilidade e 

execução) depende diretamente de elementos chaves, tais como: escopo, objetivos e 

critérios, os quais devem ser estabelecidos de forma clara e concisa; competência e 

adequação do time de auditores; recursos adequados e comprometimento dos 

envolvidos com o processo. A não articulação entre estes elementos é a causa dos 

problemas relacionados ao uso desta ferramenta. Neste sentido, admite-se como 

efetividade o fato de se executar ou não as Auditorias Ambientais compulsórias e que 

os resultados não sejam apenas para cumprir condicionantes. 

No exercício de compreender a problemática da pesquisa, entende-se que sua 

utilidade está na busca por identificar possíveis fragilidades, existentes no processo 

de auditorias ambientais compulsórias, pois, uma vez identificadas, poderão ser 

executadas de forma efetiva, garantindo-se os pressupostos centrais da ferramenta, 

os quais, nesta pesquisa, envolvem o desenvolvimento de empreendimentos 

portuários com a garantia da qualidade ambiental desses ambientes. 

 

1.2  Objetivos 

 

Geral: 

Analisar a efetividade do processo de auditoria ambiental na Gestão Ambiental 

Pública, a partir da realidade de um Terminal arrendado no Porto Organizado de Rio 

Grande.  

Específicos:  

 Compreender as relações entre os Terminais do Porto Público e o Órgão 

licenciador estadual sobre a ótica da Gestão Ambiental. 

 Compreender a aplicabilidade dos resultados das auditorias ambientais em um 

dos Terminais arrendados e os efeitos destes na Gestão Ambiental Portuária. 

 Identificar as possíveis lacunas do processo, do ponto de vista operacional. 
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 Analisar a forma como o Estado, na condição de regulador do uso dos 

ambientes portuários, compreende a transversalidade das auditorias 

ambientais como ferramenta de Gestão Ambiental. 

 

1.3 Metodologia 

 

Esta pesquisa segue a linha qualitativa, a qual caracteriza-se por sua 

aplicabilidade na pesquisa social. No sentido de conceituar este procedimento, Minayo 

(2013, p. 57) comenta que [...] o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem [...]. 

Destacamos também que a compreensão sistêmica é o alicerce desta 

pesquisa. Sendo considerada por Minayo (2013) como uma mudança de paradigma 

que vem se estabelecendo desde o fim do século XX, sendo internalizada por diversas 

ciências que, devido à dinâmica do sistema, estão sujeitas à transdisciplinaridade e, 

assim, a posturas metodológicas como: a ampliação do foco de interpelação do objeto 

de estudo; aposta nos processos de auto organização, onde a sociedade domina a 

construção de realidade; adoção do caminho da objetividade entre parênteses, ou 

seja, embora o investigador se reconheça como parte do sistema, as soluções devem 

ser propostas de dentro pra fora, da sociedade para o sistema. Neste sentido, assume-

se que o sistema portuário desde sua gênese desenvolve-se sobre um arranjo 

sistêmico. 

O Estudo de Caso como abordagem é definido como um meio de organizar 

dados sociais, preservando o caráter unitário do objeto social estudado (Goode & Hatt, 

1969 apud Minayo, 2013). É aconselhado que os pesquisadores detenham mão de 

múltiplas fontes de informação, organizem e categorizem os dados coletados em 

campo. Cabe citar que os instrumentos deste tipo de abordagem são: dados 

secundários, documentos escritos e materiais primários recolhidos em campo, que 

corroboram para a compreensão de como determinado grupo social se posiciona 

sobre um evento ou fenômeno; permitir um exame detalhado de processos de 

organização e/ou relação; definir internalidades ou externalidades que interfiram em 

processos e apresentar modelos replicáveis. 
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Portanto, foi necessário para o pleno desenvolvimento da pesquisa em 

questão, utilizar métodos como: Estudo de Caso; revisão bibliográfica e documental; 

entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos Administração do Terminal 

(TECON Rio Grande S.A), Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) e 

Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG/ Divisão de Meio Ambiente Saúde 

e Segurança (DMASS)) e subsídios como: roteiros de entrevistas (APÊNDICE I), 

registros audiovisuais, a análise dos dados e redação.  

Destaca-se como fundamental a Revisão bibliográfica e documental, o que 

tornou possível a descrição das relações institucionais que concernem a estes 

ambientes em relação à Auditoria Ambiental Portuária, fase necessária à revisão da 

evolução da Auditoria Ambiental e, desta, como ferramenta da Gestão Portuária, 

cotejando e triangulando os resultados à luz dos objetivos dispostos em dispositivos 

legais.   

A coleta de dados sob a perspectiva dos sujeitos da pesquisa se deu através 

de roteiros de entrevistas elaborados em consonância aos objetivos dispostos 

anteriormente, reproduzindo assim, os múltiplos pontos de vista que permeiam o 

objeto de pesquisa. As entrevistas semiestruturadas como técnica de pesquisa, 

possibilitam que o entrevistado discorra sobre o tema abordado, a partir da 

combinação de perguntas fechadas e abertas (Minayo, 2013, p. 261). 

Deste modo, foram entrevistados analistas ambientais da FEPAM, gestor 

ambiental do TECON e ainda a equipe da DMASS do Porto do Rio Grande, com o 

objetivo de coletar relatos de experiências práticas relacionados ao problema 

pesquisado. As entrevistas foram agendadas, gravadas, transcritas e, posteriormente, 

analisadas por meio da análise de conteúdo que consiste em um método utilizado na 

busca do sentido de um documento através de um conjunto de técnicas de pesquisa, 

de forma conceitual (Bardin, 1979, p.42, apud Minayo, 2013). Trata-se, portanto, de 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação, visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens. Para que sejam reproduzidos 

os múltiplos pontos de vista que permeiam o objeto de pesquisa desta dissertação, 

apresenta-se a análise dos dados, bem como a consequente redação dos resultados 

apurados. 
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No que tange a determinação dos sujeitos, esta teve por base o conhecimento 

prévio dos procedimentos de Auditoria Ambiental, dispostos na legislação que trata 

do licenciamento ambiental e específico de Auditoria Ambiental, bem como das 

experiências práticas e teóricas da pesquisadora, processo alinhado com a revisão 

bibliográfica em sites oficiais. 

Neste sentido, o recorte que deu origem ao rol de sujeitos envolvidos bem como 

os termos centrais à redação desta dissertação, finalmente se deram por conta da 

função de cada um destes no processo em análise. A exemplo da FEPAM e da 

SUPRG que desempenham papel representativo do Estado. Já, os Terminais 

Portuários, em especial o TECON, alvo do estudo de caso, por representar função 

primordial quanto à prestação de serviço denominada como movimentação de cargas, 

fato relacionado à sua função social, que por sua vez, interfere diretamente no 

desenvolvimento econômico do país, o que condiciona o interesse na manutenção e 

eficiência dos processos/atividades desenvolvidas por este tipo de empreendimento. 

Sendo assim, foram realizadas quatro entrevistas, com os seguintes sujeitos: 

 Em outubro de 2015 entrevista com autoridade portuária (DMASS);  

 Em novembro de 2015 entrevista com analistas da FEPAM (e 

licenciamento e monitoramento de indústrias (SELMI) e Serviço de 

Petróleo e Petroquímico (SEPP) e 

 Em novembro de 2015 entrevista com gerente de Saúde Meio Ambiente 

e Segurança (SMS) do TECON Rio Grande S. A. 

Os roteiros foram elaborados com o propósito de receber do entrevistado 

relatos de suas práticas com a Auditoria Ambiental, bem como, suas percepções no 

que tange ao problema de pesquisa. Posteriormente, a análise das transcrições 

complementaram o referencial teórico e a revisão bibliográfica e documental realizada, 

confrontando a teoria à prática, considerando os objetivos da pesquisa.  

Desse modo, foi possível investigar a perspectiva de cada ator envolvido no 

processo, agregando o conhecimento técnico e a discussão por meio de relatos de 

percalços e ações ao longo da experiência profissional de cada entrevistado.  Além 

disso, muitas das observações feitas com base na compilação de materiais foram 

respaldadas pelas respostas obtidas nas entrevistas. E ainda, alguns pontos 
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importantes que não são abordados nos referenciais teóricos, pontos estes que 

obviamente devem variar de acordo com a área de estudo.  

Tendo em vista as relações temáticas que permeiam o tema pesquisado, a busca 

e a revisão destes e os resultados das entrevistas tornaram possível chegar ao 

produto final. Elaborado de forma a apontar na sequência estabelecida, o conteúdo 

teórico, os dados levantados em campo e, consequentemente, as discussões 

pertinentes, distribuídos ao longo do texto conforme foi se dando o aprofundamento 

da análise dos resultados da pesquisa. 

2. AUDITORIAS AMBIENTAIS 

 

2.1 Abordagens teóricas: conceito 

 

Auditoria Ambiental é um processo metodológico gerido por um auditor líder e 

executado por uma equipe previamente definida, com o intuito de avaliar o 

desempenho, comprometimento ambiental e conformidade legal quanto à política 

ambiental de uma organização. Pode ser interna ou externa, realizada por uma 

pessoa ou uma equipe, pertencente ou não aos quadros de instituições públicas e/ou 

privadas, que agem em nome da alta administração (La Rovere et al., 2011). Esta 

ferramenta de gestão é executada visando adquirir certificações, aumentar a eficiência 

ambiental, a sensibilização ambiental dos funcionários ou, ainda, atendimento às 

expectativas da comunidade em que está inserida.  

Cabe mencionar que, de forma científica existem diversas abordagens 

conceituais que se reportam ao termo Auditoria Ambiental, a exemplo, os estudiosos 

da temática ambiental Barbieri (2007), Campos e Lerípio (2009), Seiffert (2010) e La 

Rovere et al. (2011), os quais mencionam tal ferramenta no âmbito da gestão 

ambiental, como um método de avaliação da situação  atual do empreendimento, de 

relevante importância para a preservação do meio ambiente, relacionada às práticas 

produtivas independente de sua dimensão. 

Na compreensão de Valle (1995), a auditoria ambiental é uma ferramenta de 

gestão que permite fazer uma ponderação sistemática, periódica, documentada e 

objetiva dos sistemas de gestão e do desempenho dos equipamentos instalados em 
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uma organização, para fiscalizar e limitar atividades que interferem sobre o meio 

ambiente. 

Afirma Sales (2002, apud Piva, 2007) que não é possível apontar um único 

conceito de auditoria ambiental, pois este pode variar de acordo com as técnicas e 

metodologias adotadas com a necessidade da empresa auditada, responsável por 

eleger os critérios e os objetivos a serem alcançados com a auditoria, conforme sua 

política ambiental e suas características econômicas. Assim, o autor apresenta uma 

tentativa genérica de representação das várias modalidades de auditorias.  

 

Auditoria ambiental pode ser genericamente definida como o procedimento 
sistemático através do qual uma organização avalia suas práticas e 
operações que oferecem riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública, para averiguar sua adequação a critérios preestabelecidos, 
usualmente requisitos legais, normas técnicas e/ou políticas, práticas e 
procedimentos desenvolvidos ou adotados pela própria empresa ou pela 
indústria a qual pertence (Sales, 2002, p. 25, apud Piva, 2007). 

 

Precedendo a contextualização teórica abordada pelos autores citados, têm-se 

refletido no termo auditorias, a remição ao aporte teórico das auditorias contábeis ou 

financeiras, as quais avaliavam as finanças das organizações, por meio de variáveis 

numéricas do ponto de vista da receita/custo/lucro, desconsiderando as 

externalidades que pressupõem os aspectos ambientais das organizações, e ainda as 

auditorias de qualidade que atendem à averiguação de produtos. 

Por volta de 1960, incitado pelo despertar das preocupações relacionadas às 

perdas financeiras, por meio de punições autuadas por agências ambientais, por sua 

vez, motivadas pela permanente observação de impactos sobre o ambiente, interno e 

externo, a essas organizações e, consequentemente, pelo aumento do rol de 

dispositivos legais e o rigor acrescido aos já existentes. Esta ferramenta passa a 

admitir o adjetivo ambiental, concentrando seus esforços no levantamento 

documentado das intervenções de atividades produtivas no ambiente.   

Embora, de acordo com Gomes (2011), o significado da auditoria ambiental vá 

muito além de uma herança conceitual, pois a doutrina não mede esforços na tentativa 

de definir e lapidar conceitualmente tal ferramenta. Ainda segundo o autor, tal objetivo 
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não foi alcançado, pois o que se percebe ao longo da história é uma série de tentativas 

de definições genéricas que variam entre conceitos mais restritivos ou mais 

abrangentes da auditoria ambiental, objetivando compilar em um único conceito, 

definições de auditorias com concepções, escopos, tipos e finalidades distintas. 

As abordagens anteriormente mencionadas balizam-se em dispositivos que 

complementam o Marco Legal Ambiental brasileiro5. Neste contexto, cabe salientar o 

disposto no Anexo I, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) 306/2002, no qual consta como definição para Auditoria Ambiental que 

trata-se de: 

Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e 
avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se as atividades, 
eventos, sistemas de gestão e condições ambientais especificados ou se as 
informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de 
auditoria estabelecidos nesta Resolução, e para comunicar os resultados 
desse processo (CONAMA 306/02). 

 

Jones (1997, apud Piva, 2007) aponta que não há uma definição universal de 

auditoria ambiental, significando coisas diferentes para pessoas diferentes, o que 

motiva confusões conceituais a respeito da constituição de ferramentas como 

avaliação ambiental, avaliação de impacto ambiental, análise ambiental, análise do 

ciclo de vida e rotulagem ambiental. Para o autor, tais correlações são infundadas, 

pois auditoria ambiental é simplesmente outro processo de verificação, concebido 

para confirmar in loco o cumprimento de dispositivos legais em relação às diretrizes 

de empresas. 

Neste sentido, é possível inferir que a prática de auditorias ambientais remete ao 

método pragmático, ou seja, a valorização da prática para além da teoria, buscando a 

verdade em fatos concretos e não em objetivos manifestados pelas organizações.  

 

2.2 Evolução histórica da Auditoria Ambiental 

 

No que se refere ao surgimento e, paralelamente ao caminho histórico da 

Auditoria Ambiental como instrumento de gestão, muitas são as divergências e 

                                            
5 Conjunto de leis que ordenam ações sobre o território da União. 
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tentativas de traçar o ponto de partida desta, bem como a direção que a mesma vem 

traçando ao longo do tempo. 

Em uma abordagem conservadorista Dall' Agnol (2008) menciona que há 

milênios na antiga Suméria já era dada grande importância à auditoria como 

instrumento de averiguação, fato constatado em materiais arqueológicos que 

demonstram inspeções de registros, datados em mais de 4.500 anos antes de Cristo. 

Independente de comprovações científica tem-se ainda que, podem ter sido no século 

XIII, no reinado de Eduardo I na Inglaterra, as primeiras atividades similares aos 

procedimentos de auditoria. Entre os séculos XIII e XIX é possível perceber lacunas 

históricas que tratem sobre a ferramenta. 

A partir do século XX então, tal instrumento vem sendo adotado de forma 

voluntária como ferramenta de gestão. Desde a década de 1970, nos países Norte 

Americanos e Europeus, em função de grandes catástrofes ambientais envolvendo 

renomadas indústrias químicas, estes lançam mão desta forma de análise.  

Kleba (2003) destaca que, a exemplo de empresas transnacionais do setor 

químico no Brasil, foi em 1980 que as matrizes alemãs avançam no quesito 

comportamento ambiental, passando a disseminar tal postura a passos lentos, por 

exemplo, a execução de Auditorias Ambientais em suas subsidiárias brasileiras em 

meados da década de 90.  

Desta forma, no final da década de 80 e início da década de 90, tais auditorias 

se consolidaram como uma ferramenta comum de gestão nos países desenvolvidos, 

tendo sua aplicabilidade disseminada também nos países em desenvolvimento, tanto 

pelas multinacionais quanto pelas estatais, o que demonstra a relativa jovialidade da 

ferramenta em comento. Desde então, sua obrigatoriedade e efetividade vêm sendo 

discutida em várias áreas do conhecimento, uma vez que auxiliam a gestão do ponto 

de vista da identificação de potencialidades e fragilidades de processos.  

Becke (2003, apud Silva etal, 2009) afirma que, por volta de 1991 a auditoria 

ambiental sobre base normatizada, começou a ser discutida internacionalmente com 

a criação do Strategic Advisory Group on Environment (Sega), no âmbito da 

International Organization for Standardization (ISO). Sendo em 1994 o início da 

ampliação dessas discussões com a divulgação da norma de série ISO 14000, 
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relacionadas a diretrizes sobre a gestão ambiental de organizações. Em 1996, tais 

proposições são adotadas pelos países participantes da ISO. No Brasil, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresentou, em dezembro do mesmo ano, as 

NBRs ISO 14010, 14011 e 14012, relacionadas à auditoria ambiental. Ao longo dos 

anos, as referidas normas vêm sendo revisadas e reajustadas, considerando as 

necessidades dos países que as adotam.  

As empresas que utilizam as normas da família ISO, partem do princípio da 

autodeclaração de conformidade legal ou ainda para a busca de certificações 

ambientais. No contexto da certificação, Dall' Agnol (2008) aponta ter sido encetado a 

partir da Norma BS 7750, criada pelo Bristish Standart Institution, que desenvolveu a 

auditoria como elemento fundamental para verificar a efetividade dos sistemas de 

gestão da qualidade e ambiental no processo de certificação. 

No que trata o histórico das Auditorias Ambientais, Kronbauer et al (2010) 

afirmam que no contexto internacional a evolução das normas ambientais ao longo 

dos anos, tanto nos Estados Unidos quanto nos países Europeus, modificaram sua 

política de controle da poluição para ações de proteção do meio ambiente, tornando-

se cada vez mais rígidas com o passar do tempo. 

 2.3 Tipos e classificações 

 

Perpetuadas no tempo as convergências e eventuais divergências em torno da 

definição e histórico das auditorias ambientais, é possível extrair destas, discussões 

e apontamentos quanto aos tipos de Auditorias Ambientais ofertados no mercado de 

prestação de serviços, o que não se difere na tentativa de classificação da ferramenta 

de acordo com a interpretação de cada autor ou ainda conforme a necessidade da 

organização. Segundo La Rovere et al. (2011), o objetivo das auditorias ambientais 

define sua classificação. 

Posto isso, e numa perspectiva pós século XX, basicamente encontra-se na 

literatura e no conteúdo legal vigente, menções quanto à aplicabilidade, tipo e 

execução das Auditorias Ambientais.  
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Quanto à aplicabilidade são apontadas auditorias de primeira parte, segunda 

parte e terceira parte, conforme classificação apontada por Campos e Lerípio (2009), 

posto que: 

Primeira parte - São auditorias realizadas pela própria organização para 

determinar se o sistema e os procedimentos estão possibilitando e melhorando 

progressivamente o desempenho ambiental da organização, de acordo com seus 

objetivos. Neste sentido, organiza os processos e procedimentos administrativos e 

organizacionais da empresa e prepara o efetivo para receber uma auditoria externa 

ou ainda garante a efetividade de adequações visando à melhoria contínua.   

Segunda parte - São auditorias realizadas nos fornecedores em potencial, 

atuais ou nos prestadores de serviço, com o propósito de manter um ciclo de 

conformidade e exonerar-se de qualquer responsabilidade externa à organização.  

Terceira parte - São consideradas como serviços, uma vez que são realizadas 

por organizações independentes da auditada, como uma empresa de auditoria ou um 

auditor especialista, comuns para obtenção de certificações e/ou por determinação de 

órgãos licenciadores. 

São diversas as abordagens que definem os tipos, de forma a realizar uma 

análise teórico-conceitual, Vilela et al. (2013) consideram que, os tipos 

especificamente demonstram uma relação intrínseca aos objetivos da organização. 

De fato, ao percorrer algumas áreas do conhecimento e obras de seus estudiosos, 

cabe a compilação de suas abordagens, a fim de evidenciar a possível reincidência 

de termos (Quadro 1). 
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Quadro 2 - Abordagens terminológicas quanto aos tipos de auditorias ambientais 

 

Fonte: Adaptado de Vilela (2013) e Campos e Lerípio (2009).  

 

Assim, infere-se que os tipos comumente abordados ficam em torno das 

Auditorias Ambientais Compulsórias, ou seja, aquelas executadas por 

empreendimentos conforme exigências da legislação, com destaque as de 

conformidade, sistema de gestão e desempenho ambiental, que são aspectos a serem 

analisados na Auditoria Ambiental da Resolução do CONAMA 306/02. 
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Auditoria de Conformidade X X X X
Verificar conformidades e não conformidades da organização frente a 

requisitos legais aplicáveis

Due Diligenci/responsabilidade ou sítios X X X X

Verificação de situações que geram responsabilização de empresas e 

indivíduos no contexto de áreas contaminadas, no caso de transações 

comerciais.

Auditoria de desperdício e de emissões X Avaliação de impactos ambientais e econômicos

Auditoria de pós-acidente X
Verificar causas de acidentes, identificarem responsabilidades e avaliar 

danos.

Auditoria de fornecedor X
Avaliação do fornecedor (efetivo ou potencial) com relação a critérios 

ambientais estabelecidos pelo cliente.

Auditoria de sistema de gestão ambiental X X X X
Verificação a coerência do sistema em relação às normas e política 

ambiental da organização.

Auditoria de desempenho ambiental X X X

Avaliar de maneira crítica o desempenho ambiental de organizações, 

instalações ou equipamentos em relação aos objetivos e metas 

estabelecidos.

Auditoria de descomicionamento X
Avaliar as consequências ambientais decorrentes da desativação de 

uma atividade.

Auditorias pontuais X
Avaliar a eficiência do processo produtivo otimizando a gestão dos 

recursos como energia e outros insumos.

Auditoria de certificação (pré-certificação, 

certificação, manutenção e recertificação)
X X

Verificar a conformidade da empresa em relação à principios 

estabelecidos pela certificação que pretende atesta a viabilidade ou 

não da certificação do SGA.

Auditoria de análise crítica ambiental X
Analisar internamente os riscos provenientes das operações, do ponto 

de vista proativo.

Gestão de atividades públicas X
Utilização como ferramenta de fomento ou comando e controle em 

ações de órgãos ambientais.

Conduzida por comunidades afetadas e 

entidades de interesse público
X

Realizada em nome da comunidade, com o objetivo de avaliar o 

atendimento de compromissos assumidos por organizações relaciona-

se aos objetivos de interessados.

Relacionadas a atividades de seguros X Verificação de riscos pela indústria de seguros.

Relacionadas a balanços sociais X
Verificação de eventualidades para subsidiar balanços sociais e/ou 

financeiros.

Tipos

Autores

Descrição dos objetivos
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Por fim, e de acordo com Campos e Lerípio (2009) a execução pode ser 

classificada em duas categorias: Auditorias internas e Auditorias externas. Assim, a 

execução pode ser compreendida simplesmente respondendo ao questionamento: A 

quem cabe o ato de executar o processo de Auditoria Ambiental? A resposta é o que 

as diferencia. 

Auditoria interna - É executada por colaboradores da própria organização 

auditada ou independentes da unidade auditada e especializadas no objeto de 

auditagem, comumente planejadas e coordenadas por equipe de setores de Saúde, 

Meio Ambiente e Segurança (SMS). 

Auditoria externa - Executada por pessoas idôneas, sempre independentes da 

empresa, isto é, sem qualquer subordinação à empresa, trata-se de serviços 

prestados por pessoa jurídica. 

 2.4 Auditorias Ambientais Compulsórias e Voluntárias: Obrigatoriedade 

 

A classificação das Auditorias Ambientais compulsórias e voluntárias se dá por 

conta da própria evolução histórica desta ferramenta. Neste sentido, a voluntariedade 

de internalização da mesma, está relacionada a preocupações ambientais e, 

principalmente, ao efeito que as penalidades por conta de impactos sobre o meio 

ambiente, refletidos em multas, causam ao patrimônio financeiro das organizações. 

Já, a obrigatoriedade, além das condições mencionadas anteriormente, refere-se à 

imposição prevista na legislação quanto à execução de auditorias ambientais. Fato 

que, para Piva (2007) destaca-se no caso brasileiro, o que difere de países como 

Estados Unidos, Canadá e Comunidade Europeia, os quais se utilizam das Auditorias 

Ambientais de forma predominantemente voluntária. 

Sales (2001) ao explanar sobre aplicações das Auditorias Ambientais, 

especificamente no contexto das ações de Controle Ambiental de Auditorias 

Ambientais Compulsórias (AAC), explica. 

 

Neste caso, a agência ambiental exige e supervisiona a implementação de 
programas de auditoria ambiental prevista em lei. É o caso brasileiro, em que 
alguns Estados as agências ambientais estaduais, como a do Espírito Santo, 
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têm exigido a adoção de auditoria ambiental, estabelecido objetivos e escopo 
mínimo da auditoria e cobrado os resultados [...] (Sales, 2001, p.105). 
 

 

No Brasil, tem-se o aspecto compulsório na perspectiva dos acidentes 

ambientais, como por exemplo, o ocorrido na Baia de Guanabara, no Rio de Janeiro 

em janeiro de 2000, com o vazamento de óleo na Refinaria REDUC; o afundamento 

da Balsa “Miss Rondônia” com carga de óleo em Vila do Conde, Pará, em fevereiro e, 

ainda, em julho do ano de 2000, o acidente na Refinaria Araucária, no Paraná, que 

atingiu o rio Iguaçu, os quais originaram dispositivos legais específicos na tratativa do 

licenciamento ambiental e, consequentemente, da realização das Auditorias 

Ambientais, a exemplo, a Resolução do CONAMA 265/2000, a Lei 9.966/2000 e ainda 

discussões no âmbito da regulação de critérios a serem estabelecidos para execução 

de Auditorias Ambientais, os quais em 2002 passaram a integrar a Resolução do 

CONAMA 306/2002. 

Vale ressaltar que, embora a Lei n° 6.938/81 que institui a Política Nacional de 

Meio Ambiente, não mencione as auditorias ambientais compulsórias em meio aos 

seus instrumentos de execução. Contudo, alguns estados brasileiros detêm mão de 

sua condição legislativa suplementar e condicionam suas leis às suas peculiaridades, 

neste caso e para fins de elucidação, da execução de auditorias compulsórias, tem-

se os Estados do Rio de Janeiro (Lei n°1898/91), Minas Gerias (Lei n° 10.627/92), 

Espírito Santo (Lei n° 4.802/93), Mato Grosso (LC n°38/95), São Paulo (Lei n° 

9.509/97), Paraná (13448/02) e Rio Grande do Sul (Lei n° 11.520/00). Piva (2007) 

destaca ainda municípios que também adotaram as auditorias ambientais 

compulsórias: Santos – SP (790/91), São Sebastião – SP (Lei n° 848/92), Vitória – ES 

(3.968/93), Maceió – AL (Lei n° 4548/96) e Bauru – SP (4362/99). Este rol de 

dispositivos legais, estaduais e municipais abarca códigos, políticas entre outros, bem 

como, grande parte dos casos, apontam as atividades portuárias como alvo das 

auditorias compulsórias.  

No caso específico do Rio Grande do Sul, tem-se destaque ao Código Estadual 

de Meio Ambiente, (Lei n° 11.520/00) mencionado anteriormente, o qual determina no 

capitulo XII, especificamente nos artigos 88° ao 98°, os critérios para execução de 

Auditorias Ambientais.  
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Neste sentido, Assumpção (2013) afirma que organizações que priorizam 

produtividade, desconsiderando os aspectos ambientais inerentes às atividades 

relacionadas a seus processos produtivos, por vezes, tendem a fazer parte do 

histórico de grandes catástrofes ambientais. Sendo que, nestes casos, inexistem 

condições adequadas de manutenção dos equipamentos e pró-atividade no que trata 

a execução periódica de auditorias ambientais ao cumprimento da legislação. 

2.5 Auditorias Ambientais Compulsórias em ambientes portuários 

 

Tais ambientes são espaços territoriais localizados na costa litorânea, 

ocupados por estruturas físicas que proporcionam a realização de diversas atividades, 

desde a mais simples (pequenos atracadouros, postos de abastecimento de 

embarcações de pesca, pontos de embarque e desembarque) dando suporte, por 

exemplo, a atividade pesqueira. Ou ainda, grandes extensões de ocupação que 

alocam organizações que cotidianamente realizam atividades destinadas à produção, 

armazenamento, movimentação, importação e exportação de diversos produtos por 

meio da navegação. Esta última relação de usos em grandes extensões define boa 

parte da conjuntura econômica de países, municípios e estados.  

Neste sentido, Kitzmann (2010) aponta que os Portos ocasionam impactos 

positivos do ponto de vista econômico, porém são notáveis os impactos negativos que 

os ambientes portuários submetem à zona costeira, sejam eles oriundos da constante 

ampliação ou ainda da própria operação destes complexos. Dada a compreensão 

sistêmica destes ambientes e tendo em vista a localização e interação de indústrias 

portuárias, é que tem-se a compreensão de quanto expressivo podem ser os impactos 

que advêm destas atividades.   

Assim, as auditorias ambientais, as quais a legislação brasileira trata como 

compulsórias, são impostas por força de lei para as atividades potencialmente 

poluidoras, tendo a execução condicionada por órgãos de fiscalização ambiental. 

Neste sentido, Assumpção (2013) afirma que no Brasil em uma abordagem regional, 

dada a crescente instalação e operação de empreendimentos de grande potencial 

poluidor e o número ínfimo de órgãos fiscalizadores em relação a este crescimento, 

acaba por ocasionar morosidade no processo de fiscalização e até o impedimento que 

estas acontecem em tempo hábil, antevendo possíveis catástrofes ambientais.   
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Com o intuito de reconhecer a real situação das instalações e processos de 

gestão dos empreendimentos, alguns destes órgãos têm implementado a 

obrigatoriedade da realização de AAs periódicas, a exemplo do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, também mencionados anteriormente. Haja vista 

a colocação de Assumpção (2013), deve-se considerar a convergência de 

características entre estes Estados, os quais alocam em seu espaço territorial Portos 

e, desta forma, as mais diversas interfaces entre estes e a qualidade ambiental. 

Ademais, a relação entre as AAs e esses ambientes nada mais é do que a força da 

lei em prol da qualidade ambiental. Assim, os dispositivos em destaque balizam-se na 

resolução do CONAMA 306/2002. 

A referida resolução “Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência 

para realização de auditorias ambientais”, sendo o art.4° e o Anexo II do mesmo, 

alterados pela Resolução CONAMA 381/06. No que trata da instância Federal, 

destaca-se a Lei do Óleo 9.966/2000, regulamentada através do dispositivo 

anteriormente citado, a qual, em seu Capítulo II, trata dos sistemas de prevenção, 

controle e combate da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 

nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências” e, 

no art. 9°, diz que: 

As entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias e 
os proprietários ou operadores de plataformas e suas instalações de apoio 
deverão realizar auditorias ambientais bienais, independentes, com o objetivo 
de avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental em suas unidades (Lei 
n° 9.966/00). 

 

Assim, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário6 por meio da 

Superintendência de Portos e Gerência de Meio Ambiente (GMA) considera a 

auditoria como a essência do processo de gestão, assumindo como função o 

entendimento da concepção e do modo de funcionamento da gestão ambiental, seja 

ele do Porto público ou de um empreendimento, identificando a capacidade de mantê-

la ambientalmente eficiente, com o potencial de demonstrar em seus resultados os 

                                            
6A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ é uma entidade que integra a Administração Federal 
indireta, de regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, independência 
administrativa, autonomia financeira e funcional, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República – 
SEP/PR. Foi criada pela Lei nº 10.233/2001 e instalada em 17 de fevereiro de 2002. 
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pontos fracos e fortes do processo de gestão, razão que à torna uma ferramenta 

imprescindível (ANTAQ, 2007). 

3. PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE AUDITORIAS AMBIENTAIS À LUZ DA 

PESQUISA (PRINCIPAIS PRODUTOS, IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO, FORMA 

DE ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS) 

 

O processo de execução das AAs no Estado do Rio Grande do Sul é 

determinado pela Portaria 127/20147, instituída pela FEPAM, expondo em seu Art. 1.º: 

“Esta portaria estabelece os critérios e diretrizes técnicas, no que tange à aplicação 

quando da realização das Auditorias Ambientais, no âmbito do Estado do Rio Grande 

do Sul”. Observando que esta Portaria tem seu conteúdo, baseado no Código 

Estadual de Meio Ambiente deste Estado, na Resolução do CONAMA 306/2002 e 

ainda na Portaria/FEPAM 040/2010. 

Configurando a compulsoriedade de execução, a referida Portaria indica o 

conteúdo mínimo e demais exigências. Embora de forma literal o Art. 7.º situa que: 

“As auditorias ambientais em portos organizados e instalações portuárias, plataformas 

e suas instalações de apoio e refinarias deverão atender o que dispõe à Resolução 

do CONAMA N.º 306/2002”. 

A despeito dessa colocação depreende-se a hierarquização do ordenamento 

jurídico brasileiro. O que não prejudica a legitimidade dos documentos, que devem 

conter a compilação dos resultados da averiguação in loco, e assim das condições 

presentes da Gestão Ambiental da empresa auditada, observados aspectos de gestão 

e desempenho que se relacionam de forma direta com a totalidade da legislação 

ambiental, as quais regulam as atividades dos empreendimentos condicionados a 

execução da ferramenta. De forma objetiva a Portaria dispõe da exemplificação de 

três produtos elementares. 

O primeiro trata-se do Plano de Auditoria, que nada mais é do que o 

planejamento das atividades de auditoria, elaborado a fim de definir os principais 

elementos acordados conforme a necessidade dos atores envolvidos. Ressalta-se 

que a elaboração deste documento técnico é de responsabilidade da equipe de 

                                            
7 Tendo sua eficácia suspensa pela Portaria FEPAM n° 117/2015. Não havendo até o momento norma que a 
substitua. Neste caso, faz-se uso da Portaria FEPAM n° 127/2014 para fins desta pesquisa. 
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auditores e ainda deve ser respeitado o conteúdo mínimo (Figura 1), estabelecido na 

portaria 127/2014. Portanto, deverá ser incluído o escopo, os requisitos a serem 

auditados, a equipe auditora e o tempo de duração da auditoria. 

Figura 7 - Organograma do conteúdo mínimo para o Plano de auditoria, conforme determinado 
pela Portaria FEPAM n° 127/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de FEPAM (2014). 

Em relação a esses elementos é possível elucidar: i) o escopo deve ser bem 

definido, delimitando o campo de atuação da auditoria envolvendo ainda, a localização 

geográfica; os limites organizacionais (unidades e áreas funcionais) e o objeto de 

auditagem, a exemplo da legislação aplicável, desempenho ambiental de processos, 

atendimento a normas de certificação, destino final de resíduos, efluentes e emissões 

e outros; ii) os critérios envolvem a determinação de referências para os auditores 

durante a coleta das evidências, as Políticas Ambientais; práticas; procedimentos e 

regulamentos legais são exemplos. iii) a equipe de auditores deverá ser composta por 

um auditor líder e auditores ambientais conforme quantitativo definido por portaria. iv) 

O tempo de duração da auditoria envolve a determinação do cronograma de 

execução, neste sentido a Portaria impõe que, “A duração prevista para as atividades 

deverá ser realizada de acordo com o exemplo prático: um empreendimento com porte 

médio terá, conforme a Tabela 1, 4 (quatro) dias de auditoria se for realizada por 1 

(um) único auditor ou 2 (dois) dias se for dividida a carga por 2 auditores”, ou seja, 

considerando as devidas proporções apresentadas na Tabela 2. 

Com o propósito de definir os critérios exigidos pela FEPAM, o mesmo órgão 

aporta no ANEXO I: 
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Auditor Ambiental Líder: Auditor Ambiental que tenha certificação e registro 
para liderar auditorias de sistema de gestão e controle ambiental e que 
atenda os requisitos da Portaria que estabelece os critérios para o 
cadastramento de auditores ambientais; Auditor Ambiental: Profissional que 
tenha certificação e registro para realizar auditorias de gestão e controle 
ambiental e que atenda os requisitos estabelecidos na Portaria FEPAM que 
estabelece os critérios para o cadastramento de auditores ambientais. 
(Portaria n°127/2014). 

 

Tabela 1 - Quantitativo da relação auditores/dias/porte do empreendimento 
 

 

Porte do empreendimento 

Mínimo Pequeno Médio Grande Excepcional 

Auditorias (auditores/dias 

nas instalações do cliente) 
1 2 4 6 10 

Fonte: FEPAM (2014) 

Na sequência, o Relatório de auditoria expõe de forma qualitativa as 

constatações obtidas em campo pela equipe de auditoria, definidas como 

conformidades (atendimento total aos requisitos legais), não conformidades (não 

atendimento aos requisitos legais) e oportunidades de melhoria (atendimento parcial). 

Para Assumpção (2013),  

Um Relatório de Auditoria é o local físico onde se encontram reportadas todas 
as constatações e as conclusões que foram obtidas durante o período da 
auditoria. Devem estar reportadas e conter exatamente todas as descrições 
das situações e dos documentos que foram avaliados no processo de 
auditoria. Deve fornecer um registro completo, preciso, conciso e claro sobre 
como a auditoria transcorreu e como está a situação do Sistema de Gestão 
auditado. (Assumpção, 2013, p. 278). 

 

Cabe salientar que a redação do relatório de AA é de responsabilidade do 

auditor líder, que terá como base de elaboração as constatações obtidas pelos 

auditores de campo. Neste contexto a FEPAM determina que o relatório deve levar 

em consideração impreterivelmente os itens que seguem. 

3.1. Capa, Sumário, Listas de Tabelas, Listas de Figuras, Listas de 
abreviações; 
3.2. Identificação da equipe auditora e respectivas atribuições (nome, CPF, 
formação, número do registro no conselho, função na auditoria, telefone, e-
mail); 
3.3. Identificação do empreendedor e do empreendimento auditado, 
contendo, no mínimo, tipo e localização da atividade, coordenadas 
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geográficas, no Sistema Geodésico SIRGAS2000, fotos de localização, razão 
social, número das licenças ambientais em vigor, CNPJ, descrição das 
atividades desenvolvidas, área útil total, área construída total, área total do 
terreno, usos do entorno, número de empregados, regime de trabalho, 
descrição das atividades desenvolvidas e demais informações que 
possibilitem a perfeita caracterização do empreendimento e o período que 
ocorreu a auditoria; 
3.3. Plano de auditoria, contendo a lista dos requisitos legais aplicados ao 
empreendimento; 
3.4. Relação dos documentos analisados e áreas auditadas, podendo ser 
anexadas as documentações de maior relevância utilizadas na auditoria. 
(ordem de serviço, relatórios de inspeção, licenças, entre outros); 
3.5. Conclusões da auditoria, incluindo as constatações de conformidades e 
não conformidades em relação aos critérios estabelecidos e as evidências 
observadas, descrevendo a existência de não-conformidades reincidentes, 
quando houver 
3.6. Relatório fotográfico, legendado, datado e assinado, abrangendo todos 
os itens relevantes da auditoria; 
3.7. Plano de correção das não conformidades; 
3.8. Quadro resumo de auditoria de acordo com o anexo IV; 
3.9. Anexos, constando no mínimo, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
dos auditores. (FEPAM, Portaria n° 127/14, ANEXO I, 2014) 

 

Destaca ainda, que o documento deva ser redigido seguindo exatamente a 

sequência lógica dos itens expostos.  

Por fim, o Plano de ação deve ser anexado junto ao relatório de AA e ambos 

protocolados no órgão licenciador, sendo de inteira responsabilidade do auditado, ou 

seja, o empreendedor com base no conteúdo do relatório definirá as ações para 

solucionar os problemas, bem como sua disposição no tempo e no espaço. Quanto 

às demais diretrizes expostas, a Portaria 127/2014 também retrata que os Planos de 

ações aportem no mínimo: 

a) Ações corretivas e preventivas associadas às não conformidades e 
deficiências identificadas na auditoria ambiental; 
b) Cronograma físico para implementação das ações previstas; 
c) Indicação da área, setor e o responsável pela execução da ação corretiva 
e o cumprimento do cronograma estabelecido; 
d) Cronograma físico das avaliações do cumprimento das ações do plano e 
seus respectivos relatórios. (FEPAM, Portaria 127/14, ANEXO I, item IV, 
2014) 
 

 
Sobretudo a rigidez do órgão licenciador se dá com o propósito de fazer-se 

cumprir a condicionante auditoria ambiental estabelecendo critérios que, ao olhar 

deste órgão, garantem a padronização dos produtos gerados objetivando assim, 

extinguir discrepâncias de conteúdo e ainda a periodicidade que por vezes, não 

contemplavam as necessidades do órgão licenciador apresentando pendências, a 
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exemplo da inexistência do Plano de ação anexado junto ao relatório final. Fato 

explanado pelo entrevistado. 

“A Portaria 127/2014, foi elaborada exatamente para melhorar e garantir a 
legitimidade, por que existia certo problema nas AA que chegavam na 
FEPAM, elas vinham apenas com averiguações direcionadas a cumprimento 
ou não de condições e restrições da LO. Não avaliava o todo! Não avaliava 
questões de Gestão Ambiental, não avaliava todo o escopo de legislação 
pertinente ao empreendimento. Assim, focamos a Portaria de forma a avaliar 
a Gestão Ambiental para ver se a empresa tem e qual a situação. Isso não 
significa que a empresa deverá estar certificada, mas sim, se a empresa tem 
um sistema de gestão e também avaliar toda a legislação aplicável, 
independentemente de estar ou não previsto na LO, com isso podemos 
perceber que agora as AAs estão vindo mais robustas. Da forma que os 
relatórios que vinham antes pra nós, era simplesmente de atendimento ou 
não de condicionante da LO que eram coisas que vemos quando vamos fazer 
fiscalização ou no momento que a gente fiscalizava aqui mesmo na sala 
olhando os documentos”. 

Chefe do Serviço de Licenciamento e Monitoramento das Indústrias desde 
2012. 

 

Para fins de elucidação do processo de execução do Plano de ação (Figura 2) 

e com base nos apontamentos de Assumpção (2013), tem-se. 

Figura 8- Fluxograma do processo de elaboração e execução do Plano de ação. 

 

 Fonte: Adaptado de Assumpção (2013). 

No tocante à submissão do relatório e, por conseguinte do Plano de Ação, o 

caminho que os mesmos perpassam (Figura 3) sob o viés pragmático, e por sua vez 
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operacional, teve sua estrutura identificada durante a pesquisa (entrevistas com 

atores envolvidos), o que posteriormente embasou parte das conclusões. 

A análise da referida figura proporciona a identificação de que a relação entre os 

atores, no que trata aos resultados de AACs (retrato da Gestão Ambiental do 

empreendimento) restringe-se de fato ao empreendedor e órgão licenciador. 

 

Figura 3 – Fluxograma do processo de execução, submissão e análise dos produtos oriundos 
de Auditorias Ambientais Compulsórias (cenário atual).  

 

 

Fonte: Própria autora. 

 

Entende-se que por tratar-se de um espaço arrendado, sendo a SUPRG 

corresponsável por impactos oriundos das atividades desenvolvidas por seus 

arrendatários e no sentido de contribuir com a Gestão Ambiental Integrada do Porto 

do Rio Grande, tem-se a estruturação do fluxo processual (Figura 4), retratando o 

cenário ideal. 

Desta forma, a função operacional do referido fluxo congrega a atuação dos 

stakeholders, convergindo tanto para questões pontuais da Gestão Ambiental dos 

empreendimentos ali alocados, quanto as que permeiam a LO do Porto Organizado. 

Embora sejam notáveis, as dificuldades que integram o cotidiano da SUPRG 

envolvendo mão de obra capacitada ao processo das AAs, por outro lado destaca-se 

que, com os documentos gerados, facilitará a atuação da FEPAM, ao mesmo tempo 
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que a SUPRG passaria a tomar conhecimento destes resultados e poderia atuar de 

forma proativa, garantindo a efetiva gestão integrada do espaço portuário. 

Figura 4 – Fluxograma processual de integração entre os atores envolvidos (cenário ideal).  

 

Fonte: Própria autora. 

 

3.1 Características, atribuições e relações entre os atores envolvidos no 

processo de Auditoria Ambiental 

 

3.1.1 O Porto do Rio Grande (SUPRG/DMASS) 

 

O Porto do Rio Grande encontra-se situado a 32°07’20” de Latitude Sul e a 

52º05’36” de Longitude Oeste de Greenwich. Estando localizado ao sul do Estado do 

Rio Grande do Sul, nas margens do canal que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano 

Atlântico (Figura 5), sua histórica construção data de 1869 e início de sua operação 

em 1872, ainda neste período conhecido como Porto Velho. Foi então que, em 1910, 

ocorreu a implantação do Porto Novo, que entrou em operação em 1915. 
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Figura 9- Vista aérea do Porto do Rio Grande. 

 

Fonte: SUPRG. 

De acordo com a Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG8), a 

evolução histórica do referido Porto perpassou notáveis fatos conforme se pode 

observar na análise do Quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8Disponível em: http://www.portoriogrande.com.br/site/sobre_porto_historico.php 



44 
 

Quadro 2 - Período e descrição de fatos que influenciaram a evolução do Porto do Rio Grande

Fonte: SUPRG9 (2014) 

A partir do Convênio n° 001/97, exposto na tabela acima prorrogou-se por mais 

50 anos a administração e exploração do Porto do Rio Grande, bem como outros 

portos delegados ao Estado do Rio Grande do Sul. Sobre a execução da SUPRG, no 

caso de Rio Grande, coube o ato de planejar a política portuária, estudando, 

melhorando e conservando os canais de acesso do Porto do Rio Grande, com 

destaque à conservação dos Molhes da Barra, canal de acesso ao Porto Novo e à 

manutenção de todo sistema hidro portuário deste.  

A administração direta compete à Autoridade Portuária que tem a atribuição de 

ser gestor do Porto Organizado, com a concessão de exercer o controle sobre a 

exploração dos portos por parte da iniciativa privada, exploração esta, regulada pela 

ANTAQ. Portanto, dentre as diversas atividades desenvolvidas pela SUPRG está a 

fiscalização dos contratos e atividades exercidas nos terminais arrendados, assim 

como a garantia das condições para o bom funcionamento do porto, o que abrange a 

definição de procedimentos, regulamentos, controle de movimentação de carga, 

credenciamento de operadores, manutenção das condições de navegabilidade, 

                                            
9 Disponível em: http://www.portoriogrande.com.br/site/sobre_porto_historico.php 

Ano Descrição

1934
Renovação através da União do contrato de concessão portuária ao Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo 

de 60 anos, incluindo a manutenção de hidrovias do Estado.

1951

Frente à importância que passou a adquirir o complexo hidro portuário rio-grandense, o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul criou através da lei nº 1561, de 1º de outubro de 1951, o Departamento Estadual de Portos, 

Rios e Canais - Deprc, autarquia que englobou os serviços concedidos entre eles o Porto do Rio Grande, e 

outros executados pelo Estado na área hidroviária. 

1970

Dragagem do canal de acesso da Barra para navios calando até 40 pés e pela incorporação da área de 

expansão (Superporto), abriram-se amplas perspectivas de crescimento e desenvolvimento do Porto do Rio 

Grande.

1994

No mês de agosto deste mesmo ano, expirou o prazo do Contrato de Concessão Portuária ao Estado, que foi 

prorrogado até 31 de março de 1997, para possibilitar os ajustes impostos pela Lei nº 8.630/93. Esta Lei 

mudou significativamente as relações de trabalho e a operação nos portos brasileiros e em Rio Grande não foi 

diferente. Hoje, entre outras alterações, a operação portuária é feita totalmente por operadores portuários 

privados.

1996

A Lei Estadual nº 10.722, de 18 de janeiro de 1996, desmembrou o Porto do Rio Grande do Departamento 

Estadual de Portos, Rios e Canais, criando a autarquia Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG, 

para administrar o Porto do Rio Grande, na qualidade de executor da Delegação da União ao Estado do Rio 

Grande do Sul, situação atual do complexo portuário do Rio Grande, cuja vocação é de ser o grande centro 

concentrador de cargas do MERCOSUL. 

1997

Em 27 de março deste ano, foi assinado o Convênio nº 001/97 - PORTOS/97, que delegou ao Estado do Rio 

Grande do Sul a administração e exploração dos portos de Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre e Cachoeira do 

Sul.
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planejamento estratégico e coordenação geral das atividades portuárias configurando, 

assim, as funções de reguladora e executora.  

A função reguladora está associada à tarefa institucional de mediação e 

regulação dos usos e da área do porto organizado. Portanto, a SUPRG deve 

estabelecer para os terminais e instalações portuárias os critérios e diretrizes para a 

gestão ambiental, considerando a Licença Ambiental do Porto Organizado e a Licença 

Ambiental de cada terminal. Logo, consideramos importante, não somente critérios 

que dizem respeito a particularidades de cada terminal ou instalação, mas também à 

contribuição de cada um na conjuntura atual do sistema portuário de Rio Grande. 

A função executora está vinculada às obrigações de garantir as condições para 

a operação portuária, ou seja, manutenção de calado nos canais e bacias de evolução 

da área do Porto Organizado, estabelecer os procedimentos de segurança para as 

atividades de abastecimento e manutenção de embarcações, estabelecer os 

procedimentos para atividades de controle da água de lastro e também executar as 

auditorias em terminais e instalações sob sua administração, que no caso de Rio 

Grande, consistem nos Terminais do Porto Novo e Porto Velho, as quais devem 

considerar critérios comuns a todos os terminais. 

Para tornar factível e operacional a gestão ambiental das áreas do Porto 

Organizado, a administração direta dos programas e projetos ambientais é de 

competência da Divisão de Meio Ambiente Saúde e Segurança (DMASS), que como 

atividades cotidianas desenvolve ações de monitoramento e gestão ambiental, além 

de atender às questões ambientais pertinentes às áreas do Porto Organizado, a 

exemplo, do caráter fiscalizador da SUPRG frente às atividades desenvolvidas em 

terminais arrendados. 

3.1.2 A FEPAM no contexto Portuário 

 

No tocante à institucionalização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luis Roessler - FEPAM, e seu papel no Licenciamento Ambiental e 

Fiscalização Ambiental de Terminais portuários, destaca-se que esta foi instituída pela 

Lei n° 9.077 de 4 de junho de 1990 e implantada em 4 de dezembro de 1991. Em 1999 

a instituição passou a ser responsável pelo Licenciamento Ambiental no Rio Grande 

do Sul. 
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A FEPAM tem suas origens na Coordenadoria do Controle do Equilíbrio 

Ecológico do Rio Grande do Sul (criada na década de 70) e no antigo Departamento 

de Meio Ambiente - DMA - da Secretaria Estadual da Saúde e vinculada à Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente – SEMA. 

Caracteriza-se por ser um dos órgãos executivos do Sistema Estadual de 

Proteção Ambiental - SISEPRA, Lei n° 10.330 de 27/12/94, que a partir de 1999 

passou a ser coordenado pela SEMA (Lei n° 11.362 de 29/07/99). O SISEPRA prevê 

a ação integrada dos órgãos ambientais do Estado, em articulação com o trabalho dos 

Municípios. A definição destas atividades e o regramento do processo de 

descentralização do licenciamento foi estabelecido pelo Conselho Estadual de Meio 

Ambiente - CONSEMA. (FEPAM, 201410) 

A partir do processo de transferência de competências e, assim, a definição do 

papel da FEPAM frente ao poder de fiscalização e concessão do licenciamento 

ambiental para empreendimentos que integram o rol de atividades produtivas 

passíveis de serem licenciadas, as quais estão dispostas no ANEXO I da Resolução 

CONAMA 237/9711, tem-se a clara definição do papel do Estado como regulador do 

uso dos recursos naturais. Com isso, responsável por receber e avaliar os relatórios 

de Auditorias Ambientais e estabelecendo-os como condicionantes de licenças 

ambientais dos Terminais Portuários do Porto de Rio Grande, o que acentua o 

propósito desta dissertação, em estabelecer a FEPAM como ator envolvido. 

De forma a facilitar a demonstração da complexidade da estrutura 

organizacional do referido órgão e ainda apontar os setores de interesse da pesquisa 

é necessária a observação do Anexo I. Com base nas informações dispostas pela 

FEPAM em 2014, dentre os vários departamentos e setores que compõem a Diretoria 

Técnica, cabe destaque a Divisão de Licenciamento, a qual subdivide-se em cinco 

departamentos e dezessete divisões, com atribuições, no geral, referentes a 

licenciamento, mas que podem variar conforme o tipo de empreendimento/atividade. 

O Departamento de Controle, por exemplo, dentre suas divisões aloca a 

Divisão de Licenciamento e Controle da Poluição Industrial, que por sua vez, chefia o 

Serviço de Licenciamento e Monitoramento das Indústrias, esse é o serviço pós-

                                            
10 Disponível em: FEPAM, http://www.fepam.rs.gov.br/institucional/institucional.asp 
11 RESOLUÇÃO Nº 237, de 19 de Dezembro de 1997. 
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recebimento da primeira LO, sendo responsável por fazer o licenciamento de 

ampliações de empresas, renovações de LO, monitoramento da poluição por 

indústrias, fiscalizações e ainda o monitoramento das documentações que são 

encaminhadas ao setor, referentes às condições e restrições das Licenças de 

Operação. Outro exemplo é a Divisão de Licenciamento e Controle da Poluição de 

Petróleo e Petroquímicos deste departamento, que executa as mesmas funções. 

Sobretudo, envolve o Pólo Petroquímico de Triunfo, a Refinaria Alberto Pasqualini e a 

Refinaria Rio Grandense, Terminais da Transpetro em Rio Grande, Niterói, Osório, 

além de outras atividades como ponto de abastecimento próprio de combustíveis, 

como gasodutos, oleodutos e redes de distribuição de gás natural. Basicamente todas 

as atividades ligadas a petróleo e seus derivados. 

As divisões, setores e suas respectivas atribuições são apenas um recorte dos 

diversos desdobramentos organizacionais da instituição, direcionado ao interesse da 

pesquisa. 

3.1.3 Terminais arrendados 

Convém evidenciar que, de acordo com a Lei nº 12.815/2013, os 

arrendamentos caracterizam-se por “Cessão onerosa de área e infraestrutura públicas 

localizadas dentro do porto organizado, para exploração por prazo determinado”. As 

empresas que demonstram interesse em ocupar estes espaços e usufruir da 

infraestrutura disponível, estão condicionadas ao disposto no referido dispositivo legal, 

a qual versa no Capítulo II, a Seção I - Da Concessão de Porto Organizado e do 

Arrendamento de Instalação Portuária, e apresenta os artigos 4º, 5º e 6º que 

esclarecem esse tema. 

Assim, o Art. 4º aponta que tanto para o ato de concessão quanto o 

arrendamento de bem público destinado à atividade portuária, deverá ser precedida 

de licitação e mediante a celebração de contrato, ambos executados à luz deste 

dispositivo. Imposição esta que se torna clara e objetiva nos incisos que 

complementam o art. 5º, tratando das cláusulas que devem constar nos referidos 

contratos de concessão e arrendamento, sendo:  

I - ao objeto, à área e ao prazo; 
II - ao modo, forma e condições da exploração do porto organizado ou 
instalação portuária; 
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III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade 
da atividade prestada, assim como às metas e prazos para o alcance de 
determinados níveis de serviço; 
IV - ao valor do contrato, às tarifas praticadas e aos critérios e procedimentos 
de revisão e reajuste; 
V - aos investimentos de responsabilidade do contratado; 
VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as obrigações correlatas do 
contratado e as sanções respectivas; 
VII - às responsabilidades das partes; 
VIII - à reversão de bens; 
IX - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, 
inclusive os relacionados a necessidades futuras de suplementação, 
alteração e expansão da atividade e consequente modernização, 
aperfeiçoamento e ampliação das instalações; 
X - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos 
e práticas de execução das atividades, bem como à indicação dos órgãos ou 
entidades competentes para exercê-las; 
XI - às garantias para adequada execução do contrato; 
XII - à responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou 
deficiente execução das atividades; 
XIII - às hipóteses de extinção do contrato; 
XIV - à obrigatoriedade da prestação de informações de interesse do poder 
concedente, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e das 
demais autoridades que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse 
específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização; 
XV - à adoção e ao cumprimento das medidas de fiscalização aduaneira de 
mercadorias, veículos e pessoas; 
XVI - ao acesso ao porto organizado ou à instalação portuária pelo poder 
concedente, pela Antaq e pelas demais autoridades que atuam no setor 
portuário; 
XVII - às penalidades e sua forma de aplicação; e 
XVIII - ao foro. 

 

Na sequência dos incisos expostos, são evidenciados dois parágrafos, sendo 

o primeiro vetado e o segundo, elaborado para garantir que os bens vinculados a 

concessão ou ao arrendamento, permanecerão como patrimônio da União ao fim do 

contrato.    

Para fins de licitações, o Art. 6º estabelece que os critérios de julgamento 

poderão ser de forma combinada ou isolada, a exemplo da maior capacidade de 

movimentação e a menor tarifa ou o menor tempo de movimentação de carga. 

Podendo ser inseridos outros ao edital, a depender do que prevê este regulamento. 

Os parágrafos a seguir determinam a forma e a quem compete o exercício de licitar 

estas áreas. Desta forma tem-se: 

 

§ 1o As licitações de que trata este artigo poderão ser realizadas na 
modalidade leilão, conforme regulamento. 
§ 2o Compete à Antaq, com base nas diretrizes do poder concedente, realizar 
os procedimentos licitatórios de que trata este artigo. 
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§ 3o Os editais das licitações de que trata este artigo serão elaborados pela 
Antaq, observadas as diretrizes do poder concedente. 
§ 4o (VETADO). 
§ 5o Sem prejuízo das diretrizes previstas no art. 3o, o poder concedente 
poderá determinar a transferência das competências de elaboração do edital 
e a realização dos procedimentos licitatórios de que trata este artigo à 
Administração do Porto, delegado ou não. 
§ 6o O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do 
arrendatário, na forma do regulamento, expansão da área arrendada para 
área contígua dentro da poligonal do porto organizado, sempre que a medida 
trouxer comprovadamente eficiência na operação portuária. 
 

Segundo Vigolo (2012) o Porto do Rio Grande em 2010, conta de forma geral 

com 29 empreendimentos e suas atividades licenciadas (Quadro 3), das mais variadas 

tipologias, o que demonstra para fins desta pesquisa, a infinita possibilidade de 

impactos a serem detectados nesta área. 

 

Tabela 2 – Quantitativo e tipologia de empreendimentos instalados na área do Porto 
Organizado do Rio Grande 

TIPOLOGIA 
Nº DE 

INSTALAÇÕES ATIVIDADES LICENCIADAS 

Fertilizantes 4 

Terminal portuário e transporte de ácido sulfúrico e fosfórico por 
tubo via 

Transporte de amônia por tubo via 

Fabricação de fertilizantes e produtos domissanitários 

Mistura de fertilizantes 

Agrícolas 3 

Recebimento, armazenamento e expedição de grãos 

Extração de óleo de soja 

Armazenamento de óleo bruto de soja 

Terminal portuário 

Aterro de resíduos sólidos industriais Classe II 

Abastecimento 2 Comércio varejista de combustíveis (abastecimento de embarcações) 

Contêineres 2 
Terminal de contêineres 

Depósito de produtos em geral 

Pesqueiros 3 

Preparação de pescado 

Indústria de pescado 

Fabricação de farinha de peixe 

Navais 4 

Fabricação de embarcações e plataformas 

Manutenção de plataformas 

Fabricação, montagem e reparação de embarcações/estruturas 
flutuantes 

Fabricação de artefatos de concreto 

Petroquímicos 8 

Terminal de petróleo e derivados 

Terminal petroquímico, linha de transferência de produtos 

Recebimento, armazenagem, fracionamento e expedição de produtos 
químicos 

Recebimento, transporte e armazenamento de amônia 

Refino de petróleo 
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TIPOLOGIA 
Nº DE 

INSTALAÇÕES ATIVIDADES LICENCIADAS 

Mistura e comercialização de óleos lubrificantes, solventes e 
distribuição de produtos derivados de petróleo 

Fabricação de produtos químicos 

Transporte de ácido fosfórico por tubo via 

Transporte de ácido sulfúrico por tubo via 

Transporte de amônia por tubo via 

Parque de estocagem 

Gerais 3 

Prestação de serviços de aplicação de agrotóxicos e outros biocidas 

Aplicação de agrotóxicos e afins, produtos de uso expurgo ou 
fumigação 

Produção de resinas de madeira 

Fonte: Vigolo, 2012. 

 

Posto isso e dada a complexidade da área estudada, a pesquisa se deteve a 

um único terminal, o TECON Rio Grande, licenciado até a última renovação da Licença 

de Operação pela FEPAM. 

Sobre a ótica organizacional, o TECON Rio Grande é uma empresa constituída 

a partir de um único acionista, Wilson Sons de Comércio Ltda., o qual venceu a 

licitação do Terminal de Contêineres do Porto do Rio Grande e passou a administrá-

lo a partir de 1997 por 25 anos, renováveis por igual período, com o objetivo de ser 

um dos melhores terminais de contêineres da América Latina, com compromisso 

contratual de expansão e modernização de sua estrutura. 

O TECON Rio Grande movimenta 98% da carga conteinerizada que passa pelo 

Porto do Rio Grande, tendo como seu maior objetivo concentrar a carga dos países 

do Cone Sul, claramente suportado pelas facilidades físicas e geográficas, pelos 

investimentos realizados e pelo preço competitivo.  

Segundo o site do empreendimento, dentre os serviços/atividades realizados 

diretamente pelo TECON, aos armadores ou seus agentes, estão a carga e descarga 

de contêineres ou mercadorias dos navios atracados e serviços inerentes às 

operações de contêineres e mercadorias, prestados diretamente aos clientes 

importadores, exportadores e de cabotagem ou as linhas de navegação, mais 

especificamente: 

 Armazenagem alfandegada de contêineres e mercadorias; 

 Armazenagem de contêineres vazios; 
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 Fornecimento de energia e monitoramento em contêineres refrigerados; 

 Desova e estufagem de contêineres de importação ou exportação; 

 Inspeções em contêineres ou mercadorias por solicitação dos órgãos 

fiscalizadores; 

 Pesagem de contêineres ou mercadorias; 

 Limpeza e lavagem simples ou química em contêineres vazios; 

 Serviços acessórios de armazém de importação e exportação. (TECON, 

201512)  

Os Terminais do Porto do Rio Grande caracterizam-se por ambientes 

arrendados por unidades privadas de grande potencial econômico. Legalmente 

definidos na Lei n° 9966/00, no cap. I art. 2º como: 

 XIII – instalação portuária ou terminal: instalação explorada por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto 
organizado, utilizada na movimentação e armazenagem de mercadorias 
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. (Lei 9966/2000, 
cap.I,art. 2°) 

 

O Terminal TECON, por exemplo, apresenta elevados índices de contribuição 

à economia regional, pois, a partir de sua privatização em 1997, foram investidos U$ 

150.000,000 até 2011, fato que demonstra a efetividade dos objetivos da Lei de 

Modernização dos Portos (8.630/1993), alterada pela Lei nº12.815/2013. 

De acordo com a LO n° 00512 / 2011-DL, o Terminal portuário de contêineres 

compreende uma área construída de 170.626 m², englobando 01 posto de 

abastecimento privado de combustíveis com área de 70m². A área teve a validade de 

sua LO prorrogada por período indeterminado, até manifestação do órgão licenciador. 

Situação justificada pela FEPAM a partir da constatação de que o empreendimento 

cumpriu o prazo para protocolar o pedido de renovação da licença ambiental, que 

consta de 120 dias que antecedem o fim de sua validade por determinação do referido 

órgão. A licença contém condições e restrições, que dispõem sobre efluentes líquidos, 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Riscos ambientais, Plano de Controle 

                                            
12 Disponível em: http://www.tecon.com.br/site/content/apresentacao/ 
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de Emergência, Operação e Movimentação de Produtos Perigosos e Contêineres, 

Abastecimento de combustíveis, Emissões atmosféricas, destacando-se o item 9/9.1 

que dispõe sobre a periodicidade das Auditorias Ambientais. 

De forma a setorizar as atividades administrativas e gerenciais da organização, 

é criado o setor de Segurança Meio Ambiente e Saúde (SMS) que desempenha o 

papel de coordenar e dar suporte a todas as áreas sobre assuntos que envolvam SMS, 

suporte técnico de apoio e desenvolvimento de atividades que são específicas do 

setor, as atividades relacionadas ao meio ambiente referentes à gestão ambiental e 

incluem a implementação e monitoramento de planos, programas e projetos 

ambientais, bem como o cumprimento das condicionantes dispostas na Licença de 

Operação do empreendimento. 

Observadas as atribuições da equipe de SMS e confrontadas junto ao texto da 

LO, logo, a AA que trata o item 9/9.1, são de responsabilidade do mencionado setor. 

“Nós é que orçamos, contratamos, acompanhamos e depois fazemos a leitura 
e tradução do relatório final em um plano de ação, elaborado em conjunto 
com as áreas que vão ser envolvidas, mas fica sobre a nossa 
responsabilidade o monitoramento e reporte dele à diretoria”.  

Gerente do setor de SMS desde 2009. 

 

Convém ressaltar que o processo mencionado pelo entrevistado, obedece aos 

critérios estabelecidos na Resolução do CONAMA 306/2002. Tendo em vista também 

que os ciclos de execução foram 2012, 2014 e o próximo está previsto para 2016, não 

havendo evidências de procedimentos anteriores, o que denota a recente 

internalização do empreendimento no que trata às AAs.   

De acordo com a SUPRG, o terminal está inserido no quadro de Operadores 

Portuários, pois este demonstra interesse em cumprir com os procedimentos 

determinados nas Normas de Pré-Qualificação do Operador Portuário dispostas na 

Portaria SEP Nº 111 de 07/08/2013. Destaca-se que, mesmo de forma subjetiva e no 

contexto da Certificação, a mencionada Portaria refere-se a procedimentos de 

auditoria. Observado o art. 10° que menciona a adoção de programas de boas 

práticas, baseadas nos princípios dos programas de certificação das normas ISO 

9001:2000 (normas de qualidade do produto), NBR ISO 14001:2004 (normas de 

Gestão Ambiental), e outras.  
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4. AS AUDITORIAS AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO 

ESTADO (Os olhos do Estado) 

 

4.1 Que Estado é esse? 

 

Dada a função dos atores institucionais, ditos atores da pesquisa e, que por 

sua vez, executam funções representativas do Estado e organizacionais, do ponto de 

vista do uso do espaço público, cabe determinar teoricamente o conceito de Estado e 

suas representações transversais à pesquisa. Assim, torna-se relevante uma breve 

abordagem de pensadores, que a partir de suas ideologias expõem discussões e 

definições em torno do Estado. 

De acordo com Bonavides (2014) a definição de Estado é abordada por 

pensadores, que acentuam a acepção filosófica, outros destacam a condição jurídica 

e ainda há os que embasam o conceito em aspectos sociológicos. Desta forma, 

reafirma-se a importância, mesmo que de forma sucinta de ressaltar essas 

abordagens, pois conforme nosso ponto de partida e independente de resquícios 

históricos e abordagens distintas, essas formam o conceito atual de Estado.    

No exercício de apontar definições de Estado, têm-se inúmeras abordagens, 

podendo ser distinguida em três concepções: i) a concepção organicista, segundo a 

qual o Estado é independente dos indivíduos e anterior a eles; ii) a concepção atomista 

ou contratualista, segundo a qual o Estado é criação dos indivíduos e iii) a concepção 

formalista, segundo a qual o Estado é uma formação jurídica, sendo esta uma 

concepção moderna (Abbagnano, 2007). 

A abordagem filosófica pode ser exemplificada com a definição de Hegel o 

Estado é “a realidade da ideia moral”, “a manifestação visível da divindade”. Porém, 

há de se considerar que de fato, a abordagem organicista pressupunha na relação 

com Deus, a melhor forma de justificar a sujeição dos indivíduos ao Estado. De cunho 

sociológico Marx e Engels apontam o Estado como fenômeno histórico passageiro, 

fruto do surgimento das lutas de classe na Sociedade, pautado em expressões como 

coerção, opressão, força e imposição do forte sobre o fraco. Marx expõe como 

conceito central que o Estado se constitui daquela comunidade humana que, dentro 
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de um determinado território reivindica para si, de maneira bem sucedida, o monopólio 

da violência física legitima. (Bonavides, 2014).    

Neste sentido, Abbagnano (2007) aponta que, dentre as controvérsias que 

permeiam a definição de Estado ao longo da história, bem como as heranças 

conceituais a exemplo dos aspectos sociológicos, reconhecendo que o Estado é 

determinado por sua realidade social, que atualmente integram o conceito formalista, 

assim e de acordo com seus pressupostos teóricos Kelsen assume que: 

 

[...] O Estado é simplesmente a ordenação jurídica em seu caráter normativo 
ou coercitivo: "Há um único conceito jurídico de Estado, que é o de ordenação 
jurídica (centralizada). O conceito sociológico de modelo efetivo de 
comportamento orientado para a ordenação jurídica não é um conceito de 
Estado, mas pressupõe o conceito de Estado, que é o conceito jurídico" 
(General Theory of Law and State, 1945; trad. it., p. 192). Em outros termos, 
o Estado "é uma sociedade politicamente organizada porque é uma 
comunidade constituída por uma ordenação coercitiva, e essa ordenação 
coercitiva é o direito" (Ibid., p. 194). (Abbagnano, 2007, p. 365). 

 

Desta forma, partimos da compreensão de que a terminologia Estado tem como 

origem a necessidade de organização do território, tão logo o Estado surge de uma 

necessidade da sociedade de estruturação organizacional, frente ao desenvolvimento 

institucional das relações entre os indivíduos. Cabendo ao mesmo a responsabilidade 

por funções transversais às questões Políticas, Sociais e Econômicas (Figura 6), que 

de forma geral e sem a pretensão de subjugar a forma que o Estado Moderno se 

apresenta, tem-se a representação da estruturação física das funções do Estado. 
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Figura 10- Organograma da representação das funções do Estado. 

 

Fonte: Própria autora. 

 

No Brasil, de acordo com Anello (2009), o Estado surge dada a conjuntura 

econômica, que almejava o capitalismo nacional a partir da inserção do trabalho 

assalariado. Deste modo, historicamente a constituição do Estado brasileiro permeou 

o predomínio de classes dominantes ditas burguesas, em consequência de deterem 

o poder econômico e assim, sobrepondo-se aos desfavorecidos, permitindo ainda 

acesso à função pública de integrantes de determinada classe com poder econômico 

específico. 

O setor industrial consolidado, ou seja, formado por grandes indústrias, neste 

caso, especifico às portuárias, é certamente responsável por diversos danos sociais, 

econômicos e ambientais. No entanto, essa discussão vai além dos objetivos da 

pesquisa, desta forma, uma vez consolidado o sistema capitalista, há de se 

estabelecer um limite mínimo de ônus a ser externalizado, em poucas palavras: “O 

uso deve ser regulado de forma efetiva, para que se tenha o que deixar às próximas 
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gerações”. Essa regulação não se dá pela sensibilização, já corrompida pelo sistema, 

obviamente é pautada na representação exercida pelos governos. Com isso 

adentramos as formas de governo e aos três poderes. 

A partir de toda conjuntura histórica do Estado, que abarca elementos como o 

controle sobre um território e suas fronteiras; a soberania sobre a população e ainda 

o exercício de governar esse território, cabe expor que o Brasil é uma República 

Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados e Municípios, em que o 

exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um 

sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Em suma, 

Bonavides (2014) destaca a separação dos três poderes em um governo 

presidencialista. 

O governo presidencial, segundo as regras técnicas do rito constitucional 
resulta num sistema de separação rígida dos três poderes: o executivo, o 
legislativo e o judiciário, ao passo que o regime convencional se toma como 
um sistema de preponderância da assembléia representativa, em matéria de 
governo. (Bonavides, 2014, p. 2013) 

 

De maneira geral, aos poderes expostos anteriormente têm como função 

característica, por exemplo, elaborar leis e políticas públicas e, ainda, seu corpo 

técnico poderá variar conforme eleições executadas de forma democrática; atuar na 

execução de programas ou prestação de serviço público fiscalizando e por vezes 

propondo leis; e no âmbito do Poder Judiciário, soluciona conflitos entre cidadãos, 

entidades e o estado, fazendo-se cumprir a constituição. 

O que se repete frente a todos os entes federativos, sendo estes divisões 

autônomas e que possuem um governo próprio, regido por uma estrutura 

administrativa local, ou seja, os Estados governados por seus governadores e 

municípios por seus prefeitos, respeitando a repartição entre suas competências. 

Visto que de acordo com os art. 21 e 22 da Constituição de 88 são enumeradas as 

atribuições da União, já no art. 30 são dispostas as atribuições dos municípios, sendo 

aos Estados delegadas as funções que não competem aos demais (CF, 1988). 

No contexto da pesquisa, para SEMA (2009) o papel do Estado na atuação 

compulsória da questão ambiental, enceta a regulação do interesse coletivo e o 
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interesse individual, buscando harmonizar a necessidade do desenvolvimento 

econômico com a imprescindível conservação dos recursos naturais. 

4.2 Licenciamento e Auditorias Ambientais 

 

O licenciamento no Brasil é executado por órgãos que detém como atribuições 

o controle sobre uso de recursos naturais.  A Lei nº 6.938/81 traz em seu conteúdo a 

descrição de instrumentos de políticas públicas que vieram a nortear as ações do 

poder público, dentre estes destaca-se o Licenciamento Ambiental conceitualmente 

definido no Art. 1º da Resolução CONAMA 237/1997. 

I Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso. (CONAMA, 237/1997, Art. 1°). 

 

O Art. 1° estabelecendo determinadas definições, bem como o Art. 8° deixam 

claro e conciso que o Poder Público, ou seja, o órgão ambiental no dever de exercitar 

sua competência de controle, terá por meio de ato administrativo, materializado em 

documento intitulado Licença Ambiental que estabelecer as condições, restrições e 

medidas de controle ambiental, as quais o empreendedor deverá impreterivelmente 

cumprir, seja pessoa física ou jurídica, no momento de localizar, instalar, ampliar e 

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais.  

Discriminando ainda, o objetivo e o conteúdo de cada licença: 

 
I - Licença Prévia (LP) concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação; 
II Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 
III Licença de Operação (LO) autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. 
Parágrafo único As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. (CONAMA, 237/1997, Art. 1°). 
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Dentre outros apontamentos mencionados por esta Resolução, o Art. 18 

demonstra de forma pragmática os prazos máximos que determinam a validade das 

licenças esplanadas anteriormente, considerando aspectos relacionados a:  

 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e 
projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 
a 5 (cinco) anos. 
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, 
o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou 
atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os 
planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no 
máximo, 10 (dez) anos. (CONAMA, 237/1997, Art. 18°). 

 

Vale ressaltar que este documento não é engessado, pois, conforme 

depreende-se do Art. 19, o órgão ambiental licenciador, mediante decisão motivada, 

poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, 

suspendendo ou cancelando uma licença expedida, quando ocorrer: i) Violação ou 

inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; ii) Omissão ou falsa 

descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; iii) 

superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. (CONAMA 237/1997). 

Para Barbieri (2011) o fator tempo (prazo de validade) e a possibilidade de 

suspensão ou cancelamento da licença, são forçantes que desestimulam a 

negligência com as condições estabelecidas na fase de licenciamento, após a 

concessão da licença. No tocante à violação ou inadequação de quaisquer 

condicionantes ou normas legais, cabe mencionar as Auditorias Ambientais 

Compulsórias, pois estas complementam o rol de condições que deverão estar 

presentes nas licenças ambientais, obviamente a depender do potencial poluidor dos 

empreendimentos, ou ainda, para aqueles dispostos em legislação vigente. 

Machado (2012) ao referir-se à relação entre o licenciamento e a Auditoria 

Ambiental, aponta duas situações. A primeira é quando expedida a Licença de 

Instalação (LI) ou a autorização de instalação, a execução da AA se dá posterior ao 

licenciamento, neste caso, com o objetivo de verificar o cumprimento das condições e 
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restrições constantes na licença. Contudo, a própria execução da AA deve ser 

auditada, no sentido de que existam documentos que comprovem a execução dentro 

das normas legais. Na segunda situação, o autor destaca que, ao se tratar de uma 

licença de operação (LO) ou autorização de operação, o procedimento deverá 

anteceder a licença. Neste mesmo contexto, destaca a importância da AA para a 

renovação da Licença de Operação (RLO) o que se relaciona de forma direta com os 

apontamentos explanados na primeira situação, ou seja, AA não executada configura-

se em condicionante não atendida, podendo interferir na renovação da LO. Com base 

nos resultados da pesquisa, é possível destacar que, na prática, o órgão licenciador 

aponta em parecer técnico o não cumprimento tanto da AA, quando for o caso, assim 

como as demais condicionantes. O entrevistado aponta que são incomuns casos de 

não realização de AACs, fato observado no recorte que segue. 

[…] Acho que não cabe mais tu empreender em uma atividade de porte e 
potencial poluidor significativo, e não fazer, por que se fazem uma auditoria 
contábil, por que não fazer uma ambiental, até para garantia de mercado. 
Mas, em caso de atraso de cumprir a condicionante (AA) isso é negociado 
com o empreendedor, ele entrega alguns meses depois. 

 
Chefe da Divisão de Licenciamento e Controle da Poluição de Petróleo e 
Petroquímicos desde 2014. 

 

Com isso, é interessante observarmos que, embora compulsórias e tratando-

se de empreendimentos de grande porte, a exigência exposta na legislação e, assim, 

na própria condição da LO de que sejam executadas a cada dois anos, na prática o 

prazo legal não é cumprido, ferindo o objetivo de periodicidade. 

4.3 O comando e controle exercido pelo Estado como forma de regulação e 

autocontrole 

 

A representação física do Estado é exercida por instituições que, dadas as 

forçantes políticas e por vezes estruturais que determinam suas institucionalizações, 

passam a executar suas atribuições por meio de instrumentos. Assim, quando o 

Estado passa a regular os usos tem-se a materialização dos instrumentos de comando 

e controle, definidos por Barbieri (2011) como instrumentos de regulação direta 

intervindo em ações que degradem o meio ambiente. De maneira geral, o autor nos 

ensina que, 
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Trata-se, portanto, do exercício do poder de polícia dos entes estatais, e 
como tal se manifesta por meio de proibições, restrições e obrigações 
imposta aos indivíduos e organizações, [...] Os instrumentos de comando e 
controle mais conhecidos são aqueles que estabelecem padrões ou níveis de 
concentração máximos aceitáveis de poluentes [...] (Barbieri, 2011, p. 66). 

 

Conforme esclarecido pela Lei nº 6.938/81, para que se faça cumprir seus 

objetivos, a determinação de instrumentos, de forma geral,são aplicados a depender 

do conflito e do que lhe der causa. Assim, expondo um recorte do Art. 9°: 

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: I - o 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II - o zoneamento 
ambiental; III - a avaliação de impactos ambientais; IV - o licenciamento e a 
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras […]. (Lei nº 
6.938/1981) 

 

Cumpre mencionar que o IV instrumento, intitulado licenciamento ambiental, 

congrega ferramentas que da mesma forma visam garantir sua execução. Logo, as 

condições e restrições trazem consigo a exigência da realização de AAS em período 

estabelecido em lei, o que converge à sua obrigatoriedade. 

Na prática o comando e controle se caracterizam pela intenção de órgãos 

governamentais de impor limites estabelecidos em dispositivos legais (leis, 

resoluções, normas, etc.) de origem federal, estadual e municipal. Feito isso, temos 

as ações de controle sobre o cumprimento destes limites e, em caso negativo, 

penalidades (multas, paralisações e interdições) também pré-definidas em 

dispositivos legais. 

O fato de que os instrumentos de comando e controle ainda apresentam uma 

efetividade limitada, deu origem a mecanismos de autocontrole (Seiffert, 2010). Este 

também abarca as AAs no contexto da certificação ambiental, que passam a ser 

executadas a bel-prazer do empreendedor, no sentido de periodicidade, por vezes 

entendida como uma estratégia de mercado, tornando as empresas ainda mais 

competitivas. O que por outro lado, faz com que estas se submetam à regulamentação 

de seus potenciais de poluição. 
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Posto que, o sentido de afunilar a discussão, quanto às características destes 

entes, justifica-se a necessidade da pesquisa, em recortar os apontamentos no que 

se refere aos dispositivos legais transversais ao tema. 

4.4 Marcos regulatórios de atividades potencialmente poluidoras em ambientes 

costeiros. 
 

Inicialmente é conveniente uma explanação sobre a Constituição Federal de 

1988, especificamente de seu Art. 225, que determina: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (CF/1988, art. 225) 

 

Esse texto remete à configuração das demais regulações de âmbito federal, 

estadual e municipal em relação ao viés ambiental. 

Para Valle (1995), o Brasil começa a formar seu arcabouço legal ambiental a 

partir de 70. Com o decorrer das décadas e por meio de diversas forças, este conjunto 

de leis passa por transformações e fica cada vez mais robusto, o que não extingue 

tanto as fragilidades quanto as dificuldades de implementação. No contexto das 

organizações, o autor destaca ainda a subdivisão deste marco em três abordagens: i) 

As que tratam do controle ambiental nas fontes geradoras (fontes geradoras das 

diversas formas de resíduos); ii) O controle de produtos (fabricação e uso de 

determinados componentes) e iii) O controle das consequências (limitação de 

determinadas operações). Apontamentos que se relacionam com os princípios 

fundamentais, principalmente o Poluidor-pagador.  

No contexto da Gestão Portuária, a realidade brasileira, de forma geral, é 

também pautada por uma série de dispositivos legais, porém mais específicos, que 

estabelecem a base estrutural para a implementação da Gestão Ambiental. 

Destacam-se entre estes dispositivos, a resolução CIRM n°06/98 (Agenda Ambiental 

Portuária), a Lei n°9.966/00 (Lei do óleo), a Lei n° 12.815/13 (Lei de Modernização de 

Portos) e as resoluções do CONAMA n°306/02 (Auditoria Ambiental em portos) e 
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Resolução CONAMA n°344/04 (Licenciamento da dragagem) (Quadro 4 ), além de 

níveis permitidos de poluição estabelecidos por normas técnicas elaboradas pela 

ABNT, tem-se os procedimentos licenciatórios que regulam atividades potencialmente 

poluidoras, ou seja, que de acordo com seus processos produtivos detém capacidade 

de poluir os meios físicos, químicos e biológicos que compõem o meio ambiente. 

Quadro 3 - Marco Legal com os principais dispositivos que regulamentam a Gestão Portuária 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

De acordo com a sequência apresentada acima, nos cabe destacar pontos 

relevantes das legislações mencionadas. 

Assim, e no contexto desta pesquisa, a Agenda Ambiental Portuária foi 

concebida de forma a estabelecer ações a serem implementadas no setor portuário. 

Com isso, cabe destaque o item 3 que aborda “Procedimentos para a implementação 

da Gestão Ambiental Portuária”. No decorrer do conteúdo é apresentada referência a 

procedimentos para o controle ambiental da atividade portuária, impondo que 

respeitadas as peculiaridades e a legislação aplicável aos portos e suas instalações, 

estes deverão padronizar seus procedimentos de operação. Obviamente obtendo 

Dispositivos Legais Ementa

Resolução CIRM n° 06/1998

Aprova a Agenda Ambiental Portuária, elaborada e aprovada no âmbito

do GIGERCO, a qual constitui o documento anexo, cuja finalidade é fazer

o acompanhamento sistemático das ações dos diversos setores

envolvidos para adequação de setor portuário aos parâmetros ambientais

vigentes no País (DF, 1998).

Lei n° 9.966/2000

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 e dá outras providências.

Resolução CONAMA n° 

306/2002

Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização

de auditorias ambientais. Artigo 4° e Anexo II alterados pela Resolução

CONAMA nº 381/06.

Resolução CONAMA n° 

344/2004

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a

avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, e

dá outras providências. Art. 9º revogado pela Resolução 421/2010.

Lei nº 12.815/2013

Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e

instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos

operadores portuários; altera as Leis n
os

 5.025, de 10 de junho de 1966,

10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de maio de 2003, 9.719, de

27 de novembro de 1998, e 8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as Leis

n
os

 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de

2007, e dispositivos das Leis n
os

 11.314, de 3 de julho de 2006, e 11.518,

de 5 de setembro de 2007; e dá outras providências.
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como pano de fundo o viés econômico, porém em direção a proteção mínima ao meio 

ambiente.  

De acordo com a Agenda Ambiental Portuária (1998) o controle ambiental em 

áreas portuárias deverá ser implementado a partir de programas estabelecidos no 

processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades portuária. 

Esses programas deverão prever minimamente ações nos seguintes campos: 

1. Monitoramento ambiental; 
2. Controle de erosão e assoreamento (incluindo o gerenciamento das 
dragagens); 
3. Risco ambiental e prevenção de acidentes (análises de risco, plano de 
contingências); 
4. Plano de Controle Ambiental (resíduos sólidos, efluentes líquidos e 
emissões); 
5. Controle da introdução de espécies marinhas exóticas, por meio da água 
de lastro e 
6. Conservação dos recursos naturais (pesca, ecossistemas costeiros na 
área de influência do porto) (Agenda Ambiental Portuária, 1998, p.7) 

 

Estes programas têm, mesmo que de forma superficial, sua elaboração e 

implementação constatados durante auditoria documental, através de documentos 

que os comprovem. 

A Lei nº 9.966/00 citada durante o trabalho, destaca-se a prevenção a despejos 

de poluentes por navios e instalações portuárias, fixando aos usuários de ambientes 

portuários o dever de: a) Elaborar manual de procedimentos; b) Apresentar Planos de 

Emergência; c) Realizar Auditorias Ambientais e d) Manter instalações apropriadas ao 

recebimento e tratamento de resíduos. 

O conteúdo da Resolução CONAMA 306/02, é balizador a esta pesquisa, pois 

ao considerar a necessidade de disciplinar o atendimento ao Art. 9°, da Lei nº 9.966, 

de 28 de abril de 2000, traz robustez à referida lei. 

Sabe-se que a dragagem em Portos é uma atividade essencial à manutenção 

do setor. Por outro lado, as consequências ambientais negativas têm grande 

proporção. Por isso a Resolução 344/2004 norteia as atividades considerando o 

disposto no Art. 30 da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que: “estabelece que o 

alijamento de resíduos e outras matérias em águas sob jurisdição nacional deverá 
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obedecer as condições previstas na Convenção de Londres, promulgada pelo Decreto 

nº 87.566, de 1982, e suas alterações”. 

A Nova Lei de Portos, assim chamada por reconfigurar as relações 

institucionais, no âmbito da concessão de uso, tem por objetivo previsto no Art. 3° A 

exploração dos portos organizados e instalações portuárias, no sentido de aumentar 

a competitividade e o desenvolvimento do País, elenca no mesmo art., como diretrizes 

deste processo: 

I - expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da 
superestrutura que integram os portos organizados e instalações portuárias; 
II - garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e preços praticados 
no setor, da qualidade da atividade prestada e da efetividade dos direitos dos 
usuários; 
III - estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão dos portos 
organizados e instalações portuárias, à valorização e à qualificação da mão 
de obra portuária e à eficiência das atividades prestadas; 
IV - promoção da segurança da navegação na entrada e na saída das 
embarcações dos portos; e 
V - estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e 
assegurando o amplo acesso aos portos organizados, instalações e 
atividades portuárias. (Lei n° 12.815/2013, art. 3°) 

 

Os aspectos apontados demonstram a compilação de alguns dos componentes 

do marco legal vigente, ressaltando alguns pontos específicos aos empreendimentos, 

que variam de acordo com as atividades desenvolvidas, como é o caso do Terminal 

alvo do estudo, que necessita possuir um sistema que sistematiza e atualiza os 

dispositivos que cabem a este, dada a grande quantidade de legislações em vigor e 

suas frequentes alterações. 

5. GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA E PRIVADA – PORTOS E TERMINAIS 

ARRENDADOS 

 

Apesar das questões inerentes às atribuições legais e responsabilidades de 

cada organização no sistema portuário em geral, devemos considerar que cada 

sistema tem aspectos específicos de cada local, com fragilidades organizacionais e 

institucionais que são características da gestão pública.  

Os portos têm relações com as comunidades de seu entorno, definem e 

condicionam a atividade econômica de cidades e regiões e estão inseridos na 
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diversidade social e cultural brasileira. Portanto, apesar de serem portos brasileiros e 

empreendimentos com filiais em vários locais do Brasil são, antes de tudo, portos e 

empresas gaúchas, catarinenses, santistas etc., ou seja, têm características próprias 

que determinarão questões e aspectos no Plano de Auditoria, onde as avaliações dos 

resultados ou até mesmo a sua execução devem levar em conta suas especificidades, 

ou seja, seus limites e possibilidades. 

Para nos reportar à Gestão Ambiental pública e privada é relevante de antemão 

conceituar elementos importantes com intuito de estabelecer os limites de cada nível 

de Poder, uma vez que a área de estudo nos propicia, independente da escala, a 

atuação do governo representado por instituições afins (setor público) e empresas 

arrendatárias (setor privado). Por outro lado, devemos compreender que a depender 

da abrangência da ação (micro e macro) e da esfera (pública e privada) é que serão 

compreendidas as intervenções quando da implementação de ações de gestão 

ambiental de maneira ampla e ainda ações pontuais, a exemplo, do instrumento 

auditorias ambientas.   

Neste sentido e de acordo com Quintas (2006) a Constituição de 1988 fez do 

Poder Público o principal responsável pela garantia, do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para todos os cidadãos brasileiros. Os instrumentos de 

comando e controle já mencionados anteriormente representam a atuação da esfera 

pública, que desempenha seu papel a partir de normas e regulamentações, o que não 

se difere no contexto portuário. 

O setor privado tem como objetivo garantir a manutenção do crescimento 

econômico por meio da oferta de produtos e serviços. Em uma simples reflexão, é 

possível elencar algumas características da Gestão Privada, como a definição clara 

de objetivos e metas, desvinculada de ligações políticas diretas, agilidade na 

resolução de problemas, inexistência de burocratização de estratégias financeiras. No 

contexto de Gestão Ambiental, os empreendimentos devem, no mínimo, conduzir 

seus negócios e atividades buscando continuamente a redução de impactos 

ambientais, o que depende particularmente do empenho da alta direção e de uma 

equipe com atributos de formação na área ambiental. 

No direcionamento da discussão ao tema das AAs, Seiffert (2010) elucida a 

aplicabilidade das auditorias como instrumento de Abrangência micro e Esfera 
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privada, caracterizando-a como uma ação pontual. Contudo, emerge de uma 

demanda objetiva, normalmente no caso de organizações sujeitas à fiscalização 

ambiental. 

5.1 Gestão Ambiental Portuária 

 

A Gestão Ambiental é de forma geral a materialização do diagnóstico para a 

tomada de decisão. Considerado este processo, sua complexidade e possíveis 

desvios, é factível que tenhamos ainda casos de má conduta ambiental por parte de 

empreendimentos portuários, ou ainda que os esforços despendidos não sejam 

suficientes, seja por falta de planejamento, capacitação e inúmeros outros, 

principalmente por que operacionalmente a implementação da Gestão Ambiental 

independente do setor, necessita de investimento financeiro, sendo tal necessidade 

absorvida como custo. 

Para Kitzmann et al (2006)  

 
A gestão ambiental é um conjunto de programas e práticas administrativas e 
operacionais voltados à proteção do ambiente e à saúde e segurança de 
trabalhadores, usuários e comunidade. Apesar dessa abrangência e 
importância, e de ser um diferencial competitivo em vários setores da 
economia, a gestão ambiental ainda é pouco aplicada no sistema portuário 
brasileiro (porto e retroporto) e, segundo Porto e Teixeira (2002), ainda “há 
muito por fazer para incorporar a visão ambiental no dia-a-dia do porto”. 
(Kitzmann et al ,2006, p.2-1042) 

 

Passada quase uma década da colocação dos autores, e sobrepondo tal 

realidade ao objeto de pesquisa, os objetivos ambientais de empreendimentos 

portuários na maior parte das vezes, ainda são antecedidos por ações judiciais, 

demonstrando que o processo continua sendo, em parte, reativo. Por outro lado, é 

notório que a competição de mercado tem reconfigurado - mesmo que a passos 

lentos, se considerarmos que as discussões ambientais em grandes encontros se 

arrastam há muitas décadas, a realidade demonstrada atualmente nos remete a uma 

evolução das ações de preservação ambiental.  

Reis (1995 apud Almeida 2010) coloca que a Gestão Ambiental Portuária é 

permeada por objetivos, considerando como principais:  
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Inclusão da gestão ambiental nas prioridades da empresa; estabelecimento 
de diálogo permanente com as partes interessadas dentro e fora da empresa; 
identificação das leis e normas ambientais aplicáveis às atividades, produtos 
e serviços da empresa; comprometimento no uso de práticas de proteção 
ambiental com clara definição de responsabilidades; estabelecimento de 
processos de aferição das metas de desempenho ambiental; disponibilização 
de recursos financeiros e técnicos apropriados para o alcance das metas e 
avaliação do desempenho ambiental; avaliação rotineira do desempenho 
ambiental da empresa em relação às leis, normas e regulamentos aplicáveis; 
implementação de programas permanentes de auditoria do sistema de gestão 
ambiental; harmonização do Sistema de Gerenciamento Ambiental com 
outros sistemas de gerenciamento da empresa. (Reis 1995, apud Almeida 
2010, p. 49). 

 

No entanto, duas forças agem em nome da implementação deste 

gerenciamento, segundo Calixto (2000 apud Almeida 2010): 

 
A gestão ambiental portuária só acontece por meio de dois movimentos: o 
primeiro, com o governo induzindo os portos (instalações portuárias, 
ancoradouros, terminais, etc.) à conformidade da legislação ambiental; e o 
segundo, com a obtenção de certificação pelos portos, ou de algum padrão 
de excelência, sendo que o foco de implementação deveria ser inicialmente 
a Autoridade Portuária, a qual nem sempre se sensibiliza com o assunto, 
preferindo um papel secundário. (Calixto 2000, apud Almeida 2010, p. 49). 

 

O Porto do Rio Grande não difere da colocação do autor, pois no momento que 

se discute a Gestão Ambiental Integrada com tanto louvor, este, como outros portos, 

não dão conta de efetivar a sua própria gestão e nem ao menos internalizam que não 

basta o operacional, mas que uma “boa” gestão está ligada ao compartilhamento de 

informações e experiências entre Porto público e Terminais arrendados, sejam elas 

positivas ou negativas.  

Tal fragilidade é expressa por Conceição (2010, apud Kitzmann; Asmus, 2006) 

ao apontar que problemas ambientais nas áreas de porto são complexos, assim, 

convém somar esforços de setores públicos, privados e também acadêmicos, com o 

objetivo de propor novas alternativas de gestão superando entraves administrativos e 

culturais, que têm postergado a realização de práticas mais adequadas de gestão, 

inclusive ambientais. 
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5.2 Efetividade das Auditorias Ambientais no contexto da Gestão Ambiental 

aplicada ao estudo de caso 

 

Percorrida uma longa trajetória e ainda com necessidade de ajustes que afinem 

as AAs com aspectos econômicos, políticos e culturais de ambientes portuários, 

levando em consideração suas peculiaridades, é inegável sua importância como 

ferramenta de gestão, bem como potenciais vantagens de sua aplicação periódica. 

No entanto, ao tratar de sua efetividade do ponto de vista do processo, ou seja, 

da execução ou não desta, ou ainda das fragilidades que acarretam em danos tanto 

aos empreendimentos quanto ao meio ambiente, torna-se necessária uma análise 

crítica deste processo. 

Assim, destaca-se que, para fins de execução desta análise, entende-se que o 

termo efetividade traz em sua elaboração as definições de eficiência e eficácia, 

tornando-o um conceito de difícil compreensão. Considera-se, portanto, que eficiência 

consiste na condição e aptidão para a realização de uma tarefa (adequação da equipe 

de auditores), e eficácia em alcançar os objetivos (sensibilizar os empreendedores, 

resolver não-conformidades). Diante disso, a efetividade é a satisfação, ou seja, o 

sucesso na prática do que é feito (melhoria contínua). 

No âmbito jurídico, Calsing (2012) aborda o conceito de efetividade direcionado 

a normas legais, o que se aproxima da discussão que pretende esta pesquisa, ao 

tratar de AA previstas em norma. 

A efetividade é a atuação prática e concreta da norma, fazendo prevalecer no 
mundo dos fatos os valores determinados pelo dever-ser do Direito. Desse 
modo, os valores e princípios contidos nas normas são realidade na 
sociedade, uma vez que os objetivos das normas são concretizados. Em 
conclusão, a efetividade é a “atividade real, o resultado verdadeiro”, a 
coincidência do querido pelas normas com os acontecimentos no mundo dos 
fatos. A efetividade torna factível o que as normas propuseram 
intelectualmente. (Calsing, 2012, p.8) 

 

Do ponto de vista da Gestão Ambiental Vilela (2013) estabelece “Elementos 

fundamentais para a efetividade de um processo de auditoria” o que preferimos 

nomear como critérios para o sucesso. O autor coloca ainda, que independente da 

metodologia, que neste caso é descrita em legislação, ou da modalidade 
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(aplicabilidade, tipo e execução), a efetividade de uma  AA depende que quatro pilares 

sejam compatíveis e dialoguem entre si (Figura 7). 

Figura 11- Interação dos critérios para a garantia do sucesso. 

   

   Fonte: Adaptado de Vilela, 2013. 

 

Os critérios mencionados foram aplicados ao estudo de caso, tendo com isso, 

além do que se pretendia como resultado, e ainda as possíveis lacunas existentes na 

prática, o que demonstra os diversos vértices possíveis a serem analisados em 

relação às Auditorias Ambientais Compulsórias.  

Desta forma, é possível inferir que o escopo, os objetivos e os critérios têm sua 

adequação garantida em normas, o que de certa forma orienta auditores e auditados 

e ainda mantém o órgão licenciador satisfeito com os resultados protocolados junto 

ao mesmo, o que demonstra o trecho da entrevista que segue. 

“Não se verificou ainda tamanha discrepância. Via de regra, tem sido 

documentos bem objetivos e dentro do que determina a prática de auditoria, 
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são todos certificados para executar (os auditores), até por que em uma 
situação de desacordo ele seria negado e devolvido”. 
 
Chefe da Divisão de Licenciamento e controle da Poluição de Petróleo e 
Petroquímicos desde 2014. 

 

Quanto ao time (equipe) de auditores, destacam-se dois elementos, o primeiro 

refere-se às competências e com isso as habilidades desses profissionais, o que 

enseja considerar o disposto na Portaria 32/2009 da FEPAM que “Estabelece os 

critérios para habilitação e descredenciamento de auditores para a realização de 

Auditoria Ambiental’, que por sua vez, converge ao código de Meio Ambiente deste 

Estado, especificamente ao conteúdo do art. 90”. Segue o art. 4° da Portaria 32/2009. 

 

Art. 4º - Os Auditores Ambientais são classificados como Auditor Júnior, 
Auditor Especialista e Auditor Líder, de acordo com os critérios a seguir 
discriminados: 
I - Auditor Júnior: 
a) Formação profissional superior; 
b) Curso de Auditoria Ambiental, com carga horária igual ou superior a 40 
horas; 
c) Cursos complementares específicos na área ambiental (no mínimo 1 curso 
com comprovação); 
d) Atuação profissional na área ambiental, superior a seis meses, mediante 
documentação comprobatória. 
II – Auditor Especialista: 
a) Formação profissional superior; 
b) Curso de Auditoria Ambiental, com carga horária igual ou superior a 40 
horas; 
c) Cursos complementares específicos na área ambiental (no mínimo 2 
comprovações); 
d) Atuação profissional na área ambiental, superior a seis meses, mediante 
documentação comprobatória; 
e) Atuação profissional na tipologia a ser auditada, superior a 5 (cinco) anos, 
mediante documentação comprobatória, que define a especialidade do 
Auditor, tais como: 
I. Especialista em Atividades Industriais; 
II. Especialista em Atividades de Saneamento Ambiental; 
III. Especialista em Atividades Minerárias; 
IV. Especialista em Atividades Agropecuárias; 
V. Especialista em Atividades Portuárias; 
VI. Especialista em Atividades de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica; 
VII. Especialista em Análise de Risco Industrial; 
VIII. Especialista em Recursos Ambientais;  
IX. Especialista em Laboratórios Ambientais. 
III – Auditor Líder: 
a) Formação profissional superior; 
b) Curso de Auditoria Ambiental, com carga horária igual ou superior a 40 
horas; 
c) Cursos complementares específicos na área ambiental ( no mínimo 2 
comprovações); 



71 
 

d) Atuação profissional na área ambiental, superior a seis meses, mediante 
documentação comprobatória; 
e) Atuação profissional em Auditorias Ambientais tendo realizado, no mínimo, 
60 (sessenta) horas de Auditoria Ambiental. (FEPAM,Portaria 32/2009, p.2) 

 

As exigências expostas condicionam o cadastramento do auditor no órgão 

ambiental estadual, garantindo o nivelamento desses profissionais. Bem como, 

mantendo através do credenciamento destes auditores e da comprovação através do 

currículo quando da lisura, idoneidade e competência destes profissionais para tal 

procedimento. 

“Isso era feito simplesmente pelo curso de auditor, eles vinham e se 
cadastravam na FEPAM. Só que agora nós alteramos isso, além do curso, o 
auditor tem que ser cadastrado no INMETRO ou no IRCA. Por que daí eles 
avaliam o todo, as questões de experiência, o quanto de auditorias o auditor 
fez, assim tendo esses outros aí poderá ter o cadastro da FEPAM”. 

 Chefe do Serviço de Licenciamento e Monitoramento das Indústrias desde 
2012. 

 

Já o segundo elemento ao tratar da adequação do corpo técnico, traduz a 

necessidade posta, neste caso pelo órgão licenciador, em determinar o quantitativo 

mínimo necessário para formar uma equipe de AA, na tentativa de que sejam 

executadas de forma suficientemente efetiva suas atividades, da mesma forma que o 

critério anterior, esta é exigida por lei. No entanto, só passou a vigorar em 2014, 

pronunciada através da Portaria 127/2014 exposta anteriormente. O que demonstra 

que por décadas as equipes do ponto de vista quantitativo, podem ter atuado com um 

efetivo menor do que o necessário, causando morosidade ao processo, ou ainda, com 

um número excessivo de auditores dificultando a compilação dos resultados. De fato, 

ambas as situações podem ter ocasionado dificuldades na execução das AAs.  

O comprometimento dos envolvidos pode significar coisas diferentes a 

depender das atribuições de cada envolvido no processo. Portanto, considerando o 

processo convencional, - o empreendedor executa a AA com suporte da equipe 

auditora, esta reproduz os fatos em um documento que, posteriormente é traduzido 

em um planejamento de curto, médio e longo prazo, enfim o empreendedor protocola 

os produtos junto ao licenciador. Diante disso, pode-se concluir que há o envolvimento 

dos atores? A resposta a este questionamento é NÃO.  
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Pois ao tratar-se de um ambiente complexo e tamanha a gravidade dos 

possíveis impactos é que destaca-se a importância do termo comprometimento, 

definido como: substantivo que significa ação ou fato de comprometer(-se). 

Entende-se que: 

 O empreendedor deve comprometer-se em contratar empresa auditora em tempo 

hábil, a fim de cumprir com os prazos estabelecidos em lei e ainda, internalizar os 

resultados para que ocorram mudanças positivas no sistema de Gestão Ambiental 

da empresa;  

 O auditor deve comprometer-se em executar suas atividades de forma idônea e 

em consonância com os critérios de certificação do auditor, não se deixando aliciar 

por interesses do auditado, outro fator importante da atividade do auditor é fazer 

com que os trabalhadores e a alta direção percebam tanto as não-conformidades, 

quanto a necessidade de que as mudanças ocorram;  

 O órgão licenciador tem por função receber, analisar e sistematizar os relatórios 

de AA e ainda monitorar a implementação de ações corretivas direcionadas às 

não-conformidades. Neste caso, o comprometimento deve ter uma direção 

principal que é de fato, a análise do conteúdo destes documentos em sua 

totalidade, pois ao passo que a insuficiência de analistas é uma realidade dos 

órgãos ambientais, há que se considerar a possibilidade destes servirem apenas 

para cumprir a condição da licença e, ainda, avolumar os arquivos impressos.  

De maneira a fugir à regra, mas com intuito de consolidar o problema que 

originou esta pesquisa, convém mencionar o que caracteriza o comprometimento do 

“Gestor do condomínio”, leia-se SUPRG/DMASS, que deverá interagir com os atores 

supracitados, no que tange às AACs, exigindo a execução periódica, o envio dos 

relatórios e estruturar meios de discutir os resultados. Para que, assim, a Autoridade 

Portuária venha a tomar ciência do estado da arte do espaço arrendado e, por 

conseqüência, tanto da gestão ambiental de forma pontual, quanto do todo (Porto 

Organizado). 

Sobre os recursos adequados, considera-se também como atribuição do 

empreendedor, o que não causa grandes problemas ao processo, uma vez que, ao 

menos no que trata o ambiente de estudo, são empresas de grande porte, com 

recursos financeiros suficientes a serem aplicados na contratação de profissionais de 
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auditoria. Cabe destaque às questões de tempo, pois o período de campo necessita 

da mobilização de um acompanhante da auditada de forma direta, mas acabam por 

perturbar os demais colaboradores, principalmente em empresas que não executam 

Auditorias Ambientais Internas. Ou seja, quanto menor for o tempo despendido, o 

processo se torna mais interessante ao empreendedor. 

O aspecto tecnológico destaca-se como um propício instrumento a ser 

adquirido, quando trata-se, por exemplo, da aquisição de software que armazene 

conteúdos legais pertinentes à atividade, com isso torna possível a adequação prévia 

das atividades operacionais frente a demandas legais. 

A despeito dessas colocações de forma meramente individualizada, é que nos 

dirigimos às lacunas identificas, confrontando a teoria em relação à prática. Neste 

sentido, Vilela (2013) afirma que: 

É em relação a esses elementos, principalmente na articulação deles, que 
surgem os principais problemas relacionados ao uso da ferramenta de gestão 
empresarial quanto na sua inserção em políticas públicas. (Vilela, 2013, 
p.162) 

 

Em seguimento aos demais apontamentos, foi factível elencarmos os 

causadores da não efetividade do processo (Figura 8), o que assumimos como 

fragilidades que necessitam ser consideradas quando da integração de todos os 

atores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Figura 12- Apresentação síntese dos causadores da não efetividade das AAC, de acordo com os 

entrevistados. 

Fonte: Próprio Autor, 2015. 

 

A estrutura apresentada foi elaborada com a intenção de demonstrar a 

percepção dos atores da pesquisa, frente aos limites que permeiam o processo. 

Assim, a forma central e o respectivo texto indicam o processo como um todo, já as 

formas circulares adjacentes, indicam em um gradiente de cores, as percepções de 

cada envolvido, intituladas como causadores. O que pressupõem os ajustes a serem 

efetuados para que a ferramenta alcance seu máximo potencial de execução. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 A burocratização das Auditorias Ambientais frente às demandas de Gestão 

Ambiental Portuária 

  

No tocante às AAs destaca-se a sua recente adesão, bem como, sua origem 

advinda de graves acidentes ambientais que encetam atitudes reativas de 

organizações, independente das atividades por elas desenvolvidas ou mesmo de seu 
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potencial poluidor. Contudo, é notório o empenho dos órgãos licenciadores por meio 

da aplicação do constante na legislação ambiental, a fim de mudar paradigmas, os 

quais exigem cada vez mais, atitudes gerenciais que considerem o disposto no Art. 

225 da Constituição Federal, sem ferir o crescimento econômico do País. Neste 

sentido, reafirma-se a importante manutenção do setor portuário.  

Porém levando em consideração sua complexidade, fruto de heranças 

histórico-culturais perpetuadas ao longo do tempo, bem como suas especificidades 

regionais e locais, e ainda, considerando as distintas formas administrativas e às 

várias instituições que tratam da Gestão Portuária sob o viés ambiental, 

caracterizando por vezes interesses e atribuição divergentes. Surgem os conflitos que 

vem a estagnar a implementação e a execução da Gestão Ambiental Integrada destes 

espaços, o que nada mais é que a integração de instituições públicas e privadas em 

prol de seus objetivos individuais contrapostos ao objetivo comum, que versa sobre a 

preservação e conservação do meio ambiente. 

No contexto das ferramentas que deveriam ser utilizadas como facilitadoras da 

eficiência e eficácia deste nível de gestão, é que esta pesquisa originou como principal 

apontamento a burocratização da ferramenta Auditorias Ambientas. Embora 

asseguradas suas vantagens do ponto de vista da constatação de não-conformidades 

legais e suas potencialidades no que tange à tomada de conhecimento de órgãos 

competentes da administração pública, quanto à necessidade de autuações. A 

realidade nos mostra o oposto, justificada nas mais diversas formas a morosidade na 

análise dos resultados das AAs e, ainda, a ausência de feedback ao empreendedor, 

acabam por desacreditar o viés indutório da fiscalização resultado desta ferramenta.  

O que corrobora a afirmação que balizou esta pesquisa – As Auditorias 

Ambientais em terminais portuários, embora compulsórias, não são efetivas pois, a 

relação entre o órgão licenciador e o empreendedor assume, na prática, os 

pressupostos do processo administrativo com o cumprimento de condicionantes por 

meio de comprovação documental acrescidos ao processo licenciatório. 

Neste contexto, há de se considerar que são várias as demandas oriundas da 

atividade portuária, bem como as dificuldades enfrentadas pelos setores responsáveis 

pela temática ambiental, no que trata exclusivamente das condições e restrições 
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contidas na licença ambiental do Porto público. Contudo, isso não descaracteriza a 

função reguladora da SUPRG e muito menos justifica a sua não execução.  

Assim, é válida a necessidade de descentralização dos resultados da AAs, ou 

seja, apontamentos que retratam a real situação do empreendimento são 

encaminhados apenas ao órgão ambiental, centralizando as constatações, o que foi 

constatado na pesquisa, acaba por tornar suas vantagens apenas um processo 

burocrático considerado cumprimento de condicionante, principalmente por se tratar 

do ambiente em questão que, dada sua complexidade do ponto de vista da 

administração de espaço público, envolve em seu contexto demais órgãos a serviço 

do Estado. 

6.2 Novos caminhos para internalização deste instrumento como contribuição 

à Gestão Ambiental Portuária 

 

Os movimentos ascendentes da execução de Auditorias Ambientais 

Compulsórias apresentam-se lentos e frágeis. No entanto, se levarmos em 

consideração a recente formulação de dispositivos legais que tratam do tema e outras 

experiências de lentidão e reformulação que permeiam a efetivação da legislação 

ambiental, podemos assumir que, de forma geral e independente do contexto, a 

internalização deste instrumento vem sendo contínua. 

Neste sentido, e em relação ao Porto do Rio Grande, existe a necessidade que 

o mesmo seja o exemplo, superando fragilidades de gestão de sua própria Licença de 

Operação e especificamente do não atendimento à condição que prevê a realização 

de AACs, nas dependências do Porto público. Superada esta deficiência, é relevante 

que sejam revistos os contratos de arrendamento, documentos de viés jurídico 

administrativo que formalizam e estabelecem as diretrizes do uso do espaço pelo setor 

privado, compostos por cláusulas específicas que não agregam em seu conteúdo a 

temática ambiental, assegurada a sua reformulação à Autoridade Portuária. Tomados 

os devidos encaminhamentos e submissão aos órgãos competentes, a exemplo, da 

ANTAQ, há de se estabelecer diretrizes que ao menos condicionem o envio dos 

produtos finais de AACs à SUPRG. 
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Posto isto, a integração de levantamentos desenvolvidos isoladamente pelos 

empreendimentos, possibilita confrontá-los identificando a possibilidade de ocorrência 

de impactos cumulativos e sinérgicos.  

Não menos relevante é a implementação de um sistema de gerenciamento 

ambiental integrado que armazene e organize dados referentes à periodicidade da 

realização das AAs e o conteúdo dos Relatórios de AA dos terminais, obviamente 

pautado nas não-conformidades, convém ainda que estes resultados sejam 

analisados por equipe capacitada, a fim de identificar as convergências de ocorrência, 

facilitando a intervenção da Autoridade Portuária, visando tanto a tomada de 

conhecimento dos problemas na totalidade da área, quanto no apoio aos 

empreendimentos na solução destes. 

Admitindo-se a existência de fragilidades de ambos os órgãos (FEPAM e 

SUPRG) quanto à mão de obra, a união de esforços potencializaria as ações de 

comando e controle, os quais embora desempenhem atribuições distintas, dialogariam 

rumo a um objetivo comum. 

Por fim, entende-se que embora o conteúdo deste trabalho tenha sido 

espelhado na aplicação de um estudo de caso, os resultados são válidos para a 

replicação aos demais empreendimentos alocados no Porto do Rio Grande, embora 

alguns destes possam ter maior desempenho na execução de AAs, principalmente 

quando relacionados à certificação ambiental, que passa a ser compreendida com 

maior credibilidade. As relações entre os atores diretamente envolvidos devem ser 

direcionadas ao todo, leia-se porto organizado. 
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ANEXO I – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FEPAM 
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APÊNDICE I – FORMULÁRIOS DE ENTREVISTAS 

 

a) Entrevista direcionada à SUPRG/DMASS 

Objetivo: Compreender de que forma a SUPRG na condição de Gestor do 

espaço portuário de RG, entende, analisa e utiliza as AAs como ferramenta de 

Gestão Ambiental e a relação com os Terminais e o Órgão licenciador (FEPAM). 

Pergunta de pesquisa: Existem relações sinérgicas entre a gestão ambiental dos 

terminais, suas áreas de influência e a gestão ambiental do Porto Organizado? 

 

1. Quais as atribuições da DMASS no que trata ao tema “auditorias ambientais 
compulsórias em terminais arrendados”? 
 

2. A SUPRG exige o envio de resultados de AAs dos terminais arrendados?De que 
forma? Em caso negativo existe ou poderiam existir iniciativas para tal? 
 

3. Existe controle quando da execução periódica de AAs? De que forma? Desde 

quando? 

 

4. Os relatórios são recebidos e/ou analisados quando da execução de AAs? De que 
forma? 
 

5. Quais as vantagens de obter os resultados de AAs dos terminais? O que poderia 
ser diferente? 
 

6. Como você descreveria o comprometimento dos envolvidos com o processo? 
 

7. AAs dos terminais arrendados contribuem ou poderiam contribuir com a Gestão 
ambiental portuária? De que forma? 

 

8. Qual é o entendimento do setor sobre a execução ou não de auditorias ambientais 
compulsórias, por indústrias portuárias? 

 

 
 

b)  Entrevista direcionada à FEPAM/SELMI 

 

Objetivo: Compreender de que forma o órgão licenciador entende a utilização das 

AAs compulsórias, como ferramenta de Gestão Ambiental Portuária bem como, os 

procedimentos de recebimento e análise dos resultados de AAs. 
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Questões de pesquisa: As Auditorias Ambientais colaboram para a melhoria da 

Gestão Ambiental Pública? A gestão dos terminais interfere na gestão do Porto 

Organizado? 

 
1. Quanto tempo você trabalha neste setor e qual sua função? Comente.  
 
2. Quais são as atribuições do setor? Comente. 
 

3. Este setor é responsável por receber os relatórios e/ou os planos de ação 
referentes a processos de auditorias ambientais compulsórias, dos Terminais do 
Porto Organizado do Rio Grande? 

 
4. Os procedimentos e relatórios de AAs são analisados pela instituição? De que 

forma? 
 
5. De que forma a Instituição percebe a legitimidade dos relatórios de AA? É 

suficiente?Por quê? 
 
6. De que forma a instituição percebe a adequação do time de auditores? Caso não 

proceda, existe algum tipo de intervenção? De que forma? 
 
7. Quais as etapas do procedimento de avaliação (interna) pelas quais passam os 

relatórios e os planos de ação de AAC? Explique. 
 
 
8. De que forma a instituição percebe as relações entre os Terminais e o Porto 

enquanto administrador do espaço portuário? 
 
9. Quais os limites e possibilidades das AAC enquanto ferramentas de Gestão 

Ambiental Portuária? 
 
10. Existem discrepâncias entre as características do empreendimento e o escopo, 

objetivo e critérios da AA? Quais? Caso exista, como a FEPAM se posiciona? 
 

11. Qual é o entendimento do setor sobre a execução ou não de auditorias ambientais 
compulsórias, por indústrias portuárias especificamente?  

 

12. Em sua opinião, as Auditorias Ambientais Compulsórias garantem de forma 
efetiva a proteção e conservação do meio ambiente? De que forma? 

 

c) Entrevista direcionada a Terminais arrendados do Porto Organizado de RG  

 

Objetivo: Identificar os procedimentos de execução de AAs compulsórias. 
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Perguntas de pesquisa: A não efetividade das auditorias ambientais se dá em 

relação às práticas dos atores envolvidos? A efetividade das auditorias ambientais 

como Instrumento de Gestão, deve estar para além do cumprimento dos dispositivos 

legais pertinentes? 

 

1. Quanto tempo você trabalha neste setor e qual sua função? Comente. 

 

2. Quais são as atribuições do setor? Comente. 

 

 

3. Quando da realização de AAs externas quais os últimos três ciclos (ex: 

2010/2012/2014)? Por quê? 

 

4. Qual a opinião do setor sobre a obrigatoriedade da realização de AAs bienais?  

 

5. A organização possui procedimentos internos de Auditoria Ambiental? Comente 

(execução e analise dos resultados). 

 

6. São perceptíveis e mensuráveis influências de procedimentos internos de AA 

sobre os procedimentos externos?Quais? 

 

7. A organização enfrenta dificuldades para contratar serviços de AA externos 

relacionadas a recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de 

tempo? Quais? 

 

8. Os resultados das AA são sistematizados? De que forma? 

 

 

9. Os resultados das AAs externas são encaminhados ao órgão licenciador? Como é 

o procedimento e o retorno do órgão (tempo e forma)? 

 

 

10. Os resultados das AAs externas são encaminhados a SUPRG? Como é o 

procedimento e o retorno do órgão (tempo e forma)? Caso não. Você entende 

necessário ou não enviar os resultados? Por quê? 

 

 

 

 


