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1. Introdução 

O presente relatório apresenta os dados compilados e tratados de origem, 

quantidade e caracterização dos resíduos sólidos gerados no Porto de Santos, no período 

de janeiro a dezembro de 2021 e tem por objetivos fornecer informações que subsidiem 

as ações de gestão adotadas pela Santos Port Authority – SPA, o cumprimento de requisitos 

legais e a disponibilização de informações à sociedade e aos órgãos de controle.  

O cenário operacional atual do Porto de Santos compreende, além da Autoridade 

Portuária, os arrendatários, operadores portuários, permissionários (empresas com 

Permissão de Uso ou Servidão de Passagem em áreas do Porto Organizado), autorizatários 

(Terminais de Uso Privado – TUP), embarcações e prestadores de serviços. Todos estes 

atores são geradores de resíduos, cada qual com sua particularidade. A Autoridade 

Portuária mantém o controle de geração dos resíduos da maioria dos atores, excetuando-

se apenas uma parcela dos permissionários e autorizatários.  

Desde 2010 a SPA possui um sistema de coleta de dados mensal junto às empresas 

portuárias geradoras de resíduos sólidos, onde são declarados os dados completos sobre 

todo o processo de gerenciamento de resíduos sólidos dentro do Porto de Santos. 

Os dados de destinação de resíduos são inventariados e classificados com base na 

Instrução Normativa Ibama Nº 13, publicada 18 de dezembro de 2012, que divulga a Lista 

Brasileira de Resíduos Sólidos. Inspirada na Lista Europeia de Resíduos Sólidos (Commission 

Decision 2000/532/EC), essa lista vem sendo utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, 

pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – 

CTF/AIDA e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP, além 

dos módulos online para gerenciamento de manifestos de transporte de resíduos do 

Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR e do Sistema 

Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos – SIGOR (utilizado pela CETESB no 

Estado de São Paulo), ambos adotados em consonância com a Portaria MMA n° 280, de 29 

de junho de 2020. 
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2. Metodologia de coleta de dados 

Este relatório utiliza-se de dados fornecidos pelos diversos atores do Porto 

Organizado de Santos, que foram divididos em três grupos, enumerados a seguir: 

1) Autoridade Portuária; 

2) Terminais Portuários (terminais do porto organizado, retroportuários e de uso 

privado);  

3) Embarcações. 

As particularidades de cada grupo serão detalhadas na sequência deste Relatório.  

Durante o processo de destinação, alguns resíduos são pesados em dois momentos, 

na origem e no destino. É comum observar pequenas variações entre diferentes balanças. 

Assim, para todos os efeitos, nesse relatório são considerados exclusivamente os valores 

informados pelas empresas de destino, obtidos nos CDFs apresentados. 

A equipe da SPA valida os dados declarados por amostragem e, sempre que carece, 

demanda os esclarecimentos, correções e/ou complementações necessárias. Além disso, 

também são realizadas ações de fiscalização regulares, de forma a conferir se a situação 

verificada in loco é compatível com os dados declarados.  

É importante salientar que a lista brasileira de resíduos sólidos, estabelecida pela 

IN 13/2012 IBAMA, é bastante extensa, contendo quase mil nomenclaturas diferentes para 

classificação dos resíduos. Neste relatório, para facilitar a compreensão do cenário, optou-

se por agrupar os tipos de resíduos declarados em uma classificação mais concisa, por 

grupos de similaridade, de modo a facilitar a compreensão do todo. O Quadro 1 apresenta 

os grupos considerados. 

Além de utilizar a Instrução Normativa Ibama Nº 13 para que os resíduos sejam 

informados de maneira padronizada, ainda é utilizada a classificação ABNT/NBR N° 

10.004/2004 (classes de risco), que define Classe I para resíduos perigosos e Classe II para 

resíduos não perigosos, sendo esta última categoria subdividida em IIA e IIB (não inertes e 

inertes, respectivamente). 
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Quadro 1 - Categorias consideradas 

Categorias por grupo de similaridade 

Efluentes/lodos de tratamento: não perigosos 

Efluentes/lodos de tratamento: perigosos 

Eletrônicos: Lâmpadas 

Eletrônicos: Outros 

Eletrônicos: Pilhas e baterias 

Eletrônicos: Toners e cartuchos 

Madeiras 

Óleos alimentares 

Óleos minerais/sintéticos/emulsões oleosas 

Pneus 

Resíduos de Construção Civil - RCC: não 
perigosos 

Resíduos de Construção Civil - RCC: perigosos 

Recicláveis: Borracha 

Recicláveis: Diversos 

Recicláveis: Metal 

Recicláveis: Papel 

Recicláveis: Plástico 

Recicláveis: Vidro 

Rejeitos não perigosos 

Resíduos de asfalto/pavimentação de vias 

Resíduos orgânicos 

Resíduos de Serviços de Saúde RSS: perigosos 

Outros resíduos: não perigosos 

Outros resíduos: perigosos ou contaminados 

 

a. Autoridade Portuária 

Além dos resíduos gerados pelas atividades administrativas da empresa, a 

autoridade portuária também é responsável por diversas outras atividades geradoras de 

resíduos, dentre as quais destacamos: 

• Atividades de poda, capinação, varrição manual e mecanizada de vias 

portuárias; 

• Operação das estações de tratamento de água e efluentes que atendem 

à margem direita do Porto de Santos; 
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• Manutenção das vias internas e perimetrais do Porto de Santos; 

• Manutenção e operação da Usina Hidrelétrica de Itatinga; 

• Atendimento a emergências ambientais no Porto de Santos, tanto em 

terra quanto no canal de navegação; 

• Manutenção das redes de água pluvial e hidráulica; 

• Manutenção da infraestrutura de cais público. 

Com a implantação do sistema SIGOR, a SPA padronizou que para todos os resíduos 

de sua responsabilidade, sejam eles gerados diretamente pela própria empresa ou por 

contratadas prestadoras de serviço baseadas nas áreas da autoridade portuária, o MTR 

deve ser emitido em nome da Autoridade Portuária de Santos e por funcionário desta. 

Dessa forma aumenta-se o controle das remessas de resíduos e todos os relatórios e 

certificados podem ser visualizados em um mesmo perfil do sistema. Uma exceção foi feita 

aos resíduos da Estação de Tratamento de Efluentes da SPA, operada pela CDN, que 

permanecem com os MTRs sendo emitidos em nome da empresa concessionária. Nesse 

caso, a valoração do quantitativo foi realizada através da compilação dos CDFs emitidos 

pelas empresas receptoras do resíduo. 

 

b. Terminais Portuários 

O Regulamento de Exploração do Porto de Santos estabelece que os terminais 

portuários, situados nos limites do Porto Organizado, devem enviar mensalmente, para a 

equipe da Gerência de Meio Ambiente da SPA, todas as informações do seu gerenciamento 

de resíduos. Os dados são encaminhados dentro do modelo padronizado e acompanhados 

dos documentos comprobatórios das operações, tais como os Manifestos de Transporte 

de Resíduos – MTR, Certificados de Destinação Final - CDFs e indicação do Certificado de 

Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental – CADRI, quando aplicável, conforme a 

legislação ambiental estadual de São Paulo.  

Em 2021, como alternativa ao modelo padronizado, a SPA passou a aceitar também 

o relatório de movimentação de resíduos gerado pelo sistema SIGOR, acompanhado das 
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Declarações de Movimentação de Resíduos – DMRs referentes ao período. Essa alternativa 

facilita a declaração por parte dos terminais, minimiza a probabilidade de erros de 

preenchimento e possibilita que os dados sejam obtidos de forma consideravelmente mais 

rápida.  

Além disso, o padrão de unidades adotado nos últimos anos foi modificado para 

possibilitar plena integração com o padrão observado nos sistemas de gestão de MTRs do 

SINIR e SIGOR. De forma geral, todos os resíduos independentemente do estado físico 

devem ser declarados em toneladas. Uma única exceção foi feita para as lâmpadas, que 

são declaradas em unidades, considerando que na maioria das vezes esse resíduo não é 

pesado, visto que as empresas de tratamento de lâmpadas geralmente cobram por 

unidade e não por peso. Ainda assim, para efeito de agrupamento de valores, a SPA 

converte as unidades de lâmpadas declaradas em massa, considerando um peso unitário 

de 0,2 kg/unidade de lâmpada. 

 

c. Embarcações 

A NAP.GEMAM.OPR.002 estabelece os procedimentos para os serviços de coleta, 

transporte e destinação de resíduos provenientes de embarcações nas áreas do Porto 

Organizado de Santos, e determina que as empresas habilitadas para este serviço 

apresentem mensalmente um relatório dos serviços realizados, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Retirada de Resíduos – CRRs e Certificados de Destinação Final 

- CFFs. 

O relatório mensal de embarcações consiste em uma planilha padronizada, que 

difere daquela exigida dos terminais portuários, pois devem considerar os padrões de 

declaração estabelecidos pela Organização Marítima Internacional - IMO e por normas 

específicas das Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ.  Por meio desses 

relatórios são registrados os dados quantitativos e qualitativos de resíduos retirados e 

destinados, provenientes dos navios que atracaram no Porto de Santos. 
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d. Índice de desvio do descarte 

Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos do 

Porto de Santos, os resíduos encaminhados para tratamento/disposição final devem 

privilegiar técnicas que reutilizem e/ou beneficiem os resíduos, em detrimento de técnicas 

de descarte ou destruição. Assim, em 2021 como forma de avaliar o cenário, a Gerência de 

Meio Ambiente da SPA passou a medir o “Índice de Desvio do Descarte - IDD”. Esse índice 

mede a porcentagem dos resíduos encaminhados para técnicas de destinação que se 

alinhem à diretriz estabelecida pela Autoridade Portuária, tais como 

reservação/reutilização, reciclagem, compostagem, coprocessamento e rerrefino. Ficam 

fora dessa porcentagem os resíduos encaminhados para aterro sanitário, aterro industrial 

e incineradores, que são alternativas de destinação sanitariamente adequadas, mas que 

não aproveitam o potencial econômico do resíduo. 

𝐼𝐷𝐷 =
𝑄𝑟

𝑄𝑡
 

Onde: 

• Qr equivale a quantidade de resíduos destinados a formas recomendadas 

de destinação/tratamento; e 

• Qt equivale à quantidade total destinada. 

3. Geração de Resíduos Sólidos 

A Resolução Conama n° 05, de 05 de agosto de 1993, que dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários 

e rodoviários, considera a definição de resíduos sólidos conforme a ABNT/NBR n° 10.004, 

da ABNT: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
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determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor 
tecnologia disponível”. 

Em 2010, com o sancionamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, surgiu 

uma nova definição de resíduos sólidos, mantida pela Instrução Normativa n° 13/2013 do 

Ibama: 

“(…) material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível (…)” 

E ainda, estabeleceu a seguinte definição para rejeitos: 

“(…) resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada (…)” 

 

Conforme citado anteriormente, a geração de resíduos sólidos no Porto de Santos 

pode ser dividida entre os atores envolvidos, formados por: 1) Autoridade Portuária; 2) 

Terminais Portuários e 3) Embarcações. O quantitativo gerado em 2021 é apresentado na 

Tabela 1, ao lado adicionamos os valores de 2020 convertidos para toneladas para efeito 

comparativo. Os capítulos seguintes apresentam o detalhamento destes dados. 

Tabela 1 - Resíduos gerados no Porto de Santos em 2021. 

Origem Resíduos declarados em 
2020 (toneladas)* 

Resíduos declarado em 
2021  

Autoridade 
Portuária 

~28.000 31.771 

Terminais 
Portuários 

~88.000 57.197 

Embarcações ~52.000 46.727 

TOTAL ~168.000 135.695 

*Aproximação devido a conversão de unidades utilizadas até 2020 
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a. Geração de Resíduos pela Autoridade Portuária 

A geração de resíduos pela Autoridade Portuária compreende todo o resíduo 

gerado nas atividades administrativas, oficinas, operação da usina hidrelétrica de Itatinga, 

varrição de vias portuárias, limpeza e conservação (prédios administrativos, oficinas, 

sanitários, garagens, copas, etc.), obras e reformas civis, baixa patrimonial, atendimento a 

emergências, remediação de áreas contaminadas, tratamento de água e esgoto, poda e 

capinação. 

Também são contabilizados na geração de resíduos da Autoridade Portuária todos 

aqueles provenientes de empresas contratadas para a execução de obras ou serviços, bem 

como, todo o resíduo eventualmente descartado irregularmente no cais ou nas vias 

portuárias, nos casos em que não seja possível identificar o gerador (pneus de caminhões 

abandonados, por exemplo).  

Em 2021 a geração foi de quase 32 mil toneladas, apresentando 1.723 Manifestos 

de Transporte com recebimento confirmado por empresas de destino. 

As quantidades exatas de resíduos podem ser observadas no Quadro 2: 

Quadro 2 - Detalhamento dos resíduos destinados pela SPA. 

Tipo de 
resíduos 

Código IN 13/2012 IBAMA 
Quantidade 
(toneladas) 

Tratamento ou 
disposição final 

aplicados 

R
C

C
 

Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02 - não 
especificado. Contempla os resíduos códigos 
170101,170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 
170508, 170604 e 170904 conforme IBAMA 13/2012. 

12.355,39 
Reciclagem 

/reaproveitamento 

170504-Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (*) 
(Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02) 

11.551,66 
Aterro de 

reservação e 
reaproveitamento 

170904-Mistura de resíduos de construção e demolição 
não abrangidos em 17 09 01 (*), 17 09 02 (*) e 17 09 03 (*) 
(Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02) 

1.134,95 
Reciclagem e 

reaproveitamento 

170101-Resíduos de cimento (Classe A conforme 
Resolução CONAMA 307/02) 

576,94 
Reciclagem ou 

reaproveitamento 

170605(*)-Materiais de construção contendo amianto (por 
exemplo, telhas, tubos, etc.) (Classe D conforme Resolução 
CONAMA 307/02) 

54,99 Aterro industrial 

080204(*)-Resíduos de revestimentos contendo amianto 19,01 Aterro industrial 
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Tipo de 
resíduos 

Código IN 13/2012 IBAMA 
Quantidade 
(toneladas) 

Tratamento ou 
disposição final 

aplicados 

R
es

íd
u

o
s 

d
e 

as
fa

lt
o

/p
av

im
en

ta
çã

o
 d

e 
vi

as
 

170302-Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 
(*) 

3.019,43 
Aterro de 

reservação 

R
es

íd
u

o
s 

o
rg

ân
ic

o
s 200201-Resíduos de varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana 
biodegradáveis 

2.468,67 Aterro sanitário 

200108-Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas 6,45 Aterro sanitário 

200203-Outros resíduos de varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 
urbana não biodegradáveis 

194,40 Aterro sanitário 

Ef
lu

en
te

s/
lo

d
o

s 
d

e 

tr
at

am
en

to
: n

ão
 

p
er

ig
o

so
s 

190805-Lodos de tratamento de efluentes urbanos 235,60 Aterro sanitário 

190899-Outros resíduos não anteriormente especificados 46,67 
Tratamento de 

efluentes 

200304-Lodos de fossas sépticas 27,00 
Tratamento de 

efluentes 

200303-Resíduos da limpeza de ruas e de galerias de 
drenagem pluvial 

20,63 Aterro sanitário 

M
ad

ei
ra

s 

170201-Madeira (Classe B conforme Resolução CONAMA 
307/02) 

12,07 
Recuperação 

Energética 
(biomassa) 

200138-Madeira não abrangida em 20 01 37 (*) 10,57 
Recuperação 

Energética 
(biomassa) 

Ó
le

o
s 

m
in

er
ai

s/
si

n
té

ti
co

s/
em

u
ls

õ
es

 o
le

o
sa

s 130507(*)-Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 

10,21 
Tratamento de 

efluentes 

130201(*)-Óleos de motores, transmissões e lubrificação 
usados ou contaminados 

5,79 
Coprocessamento e 

rerrefino 

130113(*)-Outros óleos hidráulicos 2,40 
Tratamento de 

efluentes 
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Tipo de 
resíduos 

Código IN 13/2012 IBAMA 
Quantidade 
(toneladas) 

Tratamento ou 
disposição final 

aplicados 

R
ec

ic
lá

ve
is

 

170411-Cabos não abrangidos em 17 04 10 (*) (Classe B 
conforme Resolução CONAMA 307/02) 

4,63 Reciclagem 

170405-Ferro e aço (Classe B conforme Resolução 
CONAMA 307/02) 

0,15 Reciclagem 

200199-Outras frações não anteriormente especificadas 4,52 Reciclagem 

200101-Papel e cartão 0,48 Reciclagem 

150101-Embalagens de papel e cartão 0,19 Reciclagem 

150102-Embalagens de plástico 0,27 Reciclagem 

150107-Embalagens de vidro 0,01 Reciclagem 

El
et

rô
n

ic
o

s 

200121(*)-Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista 

4,01 
Descontaminação 

de lâmpadas 

O
u

tr
o

s 

150202(*)-Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 
filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 
substâncias perigosas 

3,49 Coprocessamento 

150110(*)-Embalagens de qualquer um dos tipos acima 
descritos contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

0,10 Coprocessamento 

150203-Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 
02 (*) 

0,38 
Trituração seguida 

de 
coprocessamento 

Total 
                                                                  

31.771,08  

 

Com raríssimas exceções, cada transporte de resíduo efetuado possui um manifesto 

de transporte associado. Em 2021, como já mencionado, a SPA emitiu um total de 1.723 

MTRs com recebimento confirmado pelas empresas de destino. A distribuição dessa 

movimentação não foi uniforme ao longo do ano e apresentou uma ocorrência 

concentrada especialmente nos meses de fevereiro a abril quando as obras do trecho 4 da 

perimetral e de reforço do cais da ilha Barnabé estavam em fases de intensa geração de 

resíduos. 

O Gráfico 1 e Gráfico 2, a seguir, apresentam a distribuição dos transportes de 

resíduos ao longo do ano e ilustram o perfil de geração observado em 2021. 
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Gráfico 1 - Quantidade de manifestos de transporte emitidos pela SPA ao longo dos meses em 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de manifestos de transporte emitidos pela SPA por tipo de resíduo em 2021. 

 

No total, o IDD dos resíduos da Autoridade Portuária foi de 90%. Trata-se de um 

valor muito expressivo. Entretanto é importante ressaltar que esse valor foi atingido devido 

à predominância do resíduo de construção civil que observou destinações recomendadas 

praticamente na sua totalidade. Uma quantidade significativa dos resíduos da empresa é 

15

450

323

436

127

89 100

48 23 16 56 40
0

100

200

300

400

500

MTRs EMITIDOS PELA SPA EM 2021

1155; RCC (não 
perigosos); 67,0%

383; Rejeitos de 
varrição/áreas 

administrativas/rest
os de poda; 22,2%

149; 
Asfalto/pavimentação 

32; Resíduos 
perigosos; 1,9%

4; Recicláveis; 0,2%

DISTRIBUIÇÃO DOS MTRs POR TIPO DE RESÍDUO

RCC (não perigosos)

Rejeitos de varrição/áreas
administrativas/restos de poda

Asfalto/pavimentação de vias

Resíduos perigosos

Recicláveis



 

 
 

 Página 18 de 33 
 

destinada para aterros sanitários e o índice de materiais destinados via coleta seletiva ainda 

é relativamente baixo. Assim, há margem para melhoria nesse sentido. 

 

b. Geração de Resíduos pelos Terminais Portuários 

Os terminais portuários somados foram os maiores geradores de resíduos pelo 

terceiro ano consecutivo, o que parece ser uma tendência consolidada. 

Atualmente existem 55 terminais no Porto organizado de Santos, sendo 41 

arrendatários, 8 terminais retroportuários que possuem servidões de passagem com 

infraestrutura existente ou em implantação e outros 6 terminais privativos.  

A lista completa pode ser visualizada na Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 - Lista de terminais do porto de Santos. 

# Terminal Categoria 

1 ADM Terminais do porto organizado 

2 TES Terminais do porto organizado 

3 Terminal XXXIX Terminais do porto organizado 

4 Bracell Terminais do porto organizado 

5 Eldorado Terminais do porto organizado 

6 Suzano 32 Terminais do porto organizado 

7 NST Terminais do porto organizado 

8 Bunge (Moinho Pacífico) Terminais retroportuários 

9 Citrosuco Terminais do porto organizado 

10 T-Grão Terminais do porto organizado 

11 Concais Terminais do porto organizado 

12 Deicmar (Bandeirantes) Terminais do porto organizado 

13 Hidrovias do Brasil Terminais do porto organizado 

14 Marimex Terminais do porto organizado 

15 Copersucar Terminais do porto organizado 

16 Elevações Portuárias Terminais do porto organizado 

17 Rodrimar Terminais do porto organizado 

18 Rishis Terminais do porto organizado 

19 Neves e Marinheiro (Nita) Terminais retroportuários 

20 Cereal Sul Terminais do porto organizado 

21 Terminal 12A Terminais do porto organizado 

22 Bunge (Moinho Santista) Terminais retroportuários 

23 Transbrasa Terminais do porto organizado 

24 Ecoporto Terminais do porto organizado 
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# Terminal Categoria 

25 Santos Brasil (Saboó) Terminais do porto organizado 

26 Brasil Terminal Portuário (Saboó) Terminais do porto organizado 

27 Termares Terminais do porto organizado 

28 Deicmar Terminais do porto organizado 

29 Brasil Terminal Portuário Terminais do porto organizado 

30 Transpetro Terminais do porto organizado 

31 Ultracargo – Tequimar 1 Terminais retroportuários 

32 Ultracargo – Tequimar 2 Terminais retroportuários 

33 Stolthaven Terminais retroportuários 

34 Vopak Terminais retroportuários 

35 Granel Química Terminais retroportuários 

36 Usiminas Terminais de uso privado (TUPs) 

37 Tiplam Terminais de uso privado (TUPs) 

38 Ageo Norte Terminais do porto organizado 

39 Ageo Terminais do porto organizado 

40 Ageo Leste Terminais do porto organizado 

41 Adonai Terminais do porto organizado 

42 Adonai East Terminais do porto organizado 

43 DPW Terminais de uso privado (TUPs) 

44 TEV Terminais do porto organizado 

45 Santos Brasil Terminais do porto organizado 

46 Localfrio Terminais do porto organizado 

47 TGG Terminais do porto organizado 

48 Termag Terminais do porto organizado 

49 TEG Terminais do porto organizado 

50 TEAG Terminais do porto organizado 

51 Cutrale Terminais de uso privado (TUPs) 

52 DOW Terminais de uso privado (TUPs) 

53 Saipem Terminais de uso privado (TUPs) 

54 Intertek Terminais do porto organizado 

55 Portofer 
Terminais do porto organizado 
(operador da malha ferroviária) 

 

Os terminais do Porto organizado do Santos são obrigados por regulamento a enviar 

os seus dados de resíduos à SPA, contudo, para o caso dos terminais retroportuários e de 

uso privado, ainda não há essa obrigatoriedade e o envio desses dados é facultativo. Em 

2021, os terminais Neves e Marinheiro (Nita), Ultracargo – Tequimar 1 e 2, Stolthaven, 



 

 
 

 Página 20 de 33 
 

Vopak, Usiminas, Tiplam, Dow e Saipem não enviaram dados até o fechamento deste 

relatório. Portanto não estão incluídos nas estatísticas presentes nesse documento. 

Ao contrário dos resíduos da Autoridade Portuária os terminais possuem uma 

geração de resíduos muito mais uniforme ao longo do ano. Em 2021 foi gerado um total de 

mais 57 mil toneladas de resíduos, distribuídos em 10.337 Manifestos de Transportes com 

recebimento confirmado pelas empresas de destino. A distribuição dos transportes de 

resíduos ao longo do ano pode ser observada no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Quantidade de manifestos de transporte emitidos pelos terminais ao longo dos meses em 2021. 

 
Cabe destacar que os valores de janeiro estão subdeclarados, considerando que o 

SIGOR não estava completamente operacional nos primeiros dias do ano.  

A distribuição das movimentações por tipo de resíduos pode ser visualizada no 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 4 - Quantitativo das movimentações realizadas pelos terminais por tipo de resíduo em 2021. 

 
Destaques para os resíduos orgânicos/rejeitos (34%) provenientes em sua maior 

parte dos terminais de granel sólido, que foram os resíduos com maior quantidade de 

remessas, seguidos pelos resíduos recicláveis (19%). Os terminais de granel líquido 

possuem processos de lavagem de tanques para a troca de diferentes produtos, que geram 

quantidade significativa de resíduos, o que justifica o percentual de resíduos classe I 

apresentados (16%). Destaca-se também a destinação de efluentes para tratamento 

externo (14%), sobretudo nos terminais da margem esquerda, que não são servidos de 

estação de tratamento de esgoto e optam por soluções individuais como fossa sépticas que 

precisam ser esvaziadas periodicamente. Cabe enfatizar que os gráficos de distribuição de 

MTRs por tipo de resíduo ilustram os resíduos com maior quantidade de remessas, mas 

não necessariamente os mais gerados em massa. Os resíduos líquidos, por exemplo, 

aproveitam melhor o espaço disponível dos veículos de transporte, assim é possível 

transportar maior quantidade de resíduo por veículo do que quando comparada com os 

resíduos orgânicos ou recicláveis, em um veículo de transporte de tamanho equivalente. 

A Geração detalhada de resíduos, em massa, pode ser observada no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Destinação detalhada de resíduos dos terminais portuários. 

RESÍDUOS 
QUANTIDADE 
(Toneladas) 

Efluentes/lodos de tratamento: não perigosos 15.909,26 

• 161002-Resíduos líquidos aquosos não abrangidos em 16 10 01 (*) 12.863,41 

• 200304-Lodos de fossas sépticas 1.311,32 

• 020305-Lodos do Tratamento local de efluentes 864,43 

• 190809-Misturas de gorduras e óleos, da separação água/óleo, contendo 
apenas óleos e gorduras alimentares 

360,14 

• 190805-Lodos de tratamento de efluentes urbanos 244,11 

• 190899-Outros resíduos não anteriormente especificados 123,12 

• 190299-Outros resíduos não anteriormente especificados 89,56 

• 200303-Resíduos da limpeza de ruas e de galerias de drenagem pluvial 22,54 

• 190902-Lodos de clarificação da água 10,61 

• 190802-Resíduos de desarenamento 8,88 

• 200306-Resíduos de limpeza de esgotos, bueiros e bocas de lobo 5,26 

• 190814-Lodos de outros tratamentos de efluentes industriais não 
abrangidos em 19 08 13 (*) 

4,24 

• 190203-Misturas de resíduos contendo apenas resíduos não perigosos 0,94 

• 020201-Lodos provenientes da lavagem e limpeza 0,70 

RCC: não perigosos 13.521,04 

• 170904-Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 
17 09 01 (*), 17 09 02 (*) e 17 09 03 (*) (Classe A conforme Resolução 
CONAMA 307/02) 

9.902,03 

• Classe A - não especificado - conforme Resolução CONAMA 307/02. 
Contempla os resíduos códigos 17 01 01,17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 
02, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04 e 17 09 04 conforme IBAMA 13/2012. 

2.085,55 

• 170107-Misturas de cimento, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
não abrangidos em 17 01 06 (*) (Classe A conforme Resolução CONAMA 
307/02) 

987,13 

• 170103-Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos (Classe A conforme 
Resolução CONAMA 307/02) 

440,12 

• 200202-Terras e pedras 96,27 

• 170102-Tijolos (Classe A conforme Resolução CONAMA 307/02) 8,49 

• 170504-Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (*) (Classe A conforme 
Resolução CONAMA 307/02) 

1,44 

Outros resíduos: perigosos ou contaminados 10.685,74 

• 160709(*)-Resíduos contendo outras substâncias perigosas 9.484,89 

• 150202(*)-Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias perigosas 

478,56 

• 161001(*)-Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas 207,61 

• 120116(*)-Resíduos de materiais de polimento contendo substancias 
perigosas 

137,66 
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RESÍDUOS 
QUANTIDADE 
(Toneladas) 

• 061099-Outros resíduos não anteriormente especificados 131,36 

• 130703(*)-Outros combustíveis (incluindo misturas) 79,63 

• 190808(*)-Resíduos de sistema de membranas contendo metais pesados 48,25 

• 190304(*)-Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados 24,97 

• 190211(*)-Outros resíduos contendo substancias perigosas 17,23 

• 191210-Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos) 15,60 

• 150110(*)-Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo 
ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

14,31 

• 080199-Outros resíduos não anteriormente especificados 13,55 

• 160303(*)-Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas 11,91 

• 160305(*)-Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas 9,68 

• 160507(*)-Produtos químicos inorgânicos de laboratório contendo ou 
compostos por substancias perigosas 

6,47 

• 190204(*)-Misturas de resíduos contendo, pelo menos, um resíduos 
perigoso 

2,66 

• 080111(*)-Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substancias perigosas 

1,03 

• 080113(*)-Lodos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substancias perigosas 

0,25 

• 190304(*)-Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados 0,10 

• 080117(*)-Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos ou outras substancias perigosas 

0,03 

Resíduos orgânicos 8.930,76 

• 200201-Resíduos de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 
outros serviços de limpeza urbana biodegradáveis 

4.408,81 

• 160306-Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05 (*) 4.221,55 

• 200108-Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas 274,17 

• 020699-Outros resíduos não anteriormente especificados 24,37 

• 020103-Resíduos de tecidos vegetais 1,86 

Recicláveis: Metal 2.288,63 

• 200140-Metais 845,24 

• 160117-Sucatas metálicas ferrosas 720,15 

• 170405-Ferro e aço (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 393,23 

• 170407-Mistura de sucatas (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 299,73 

• 020110-Resíduos metálicos, como por exemplo, estruturas metálicas, 
sucatas metálicas, varas e cabos utilizados em campo 

21,81 

• 170401-Cobre, bronze e latão (Classe B conforme Resolução CONAMA 
307/02) 

6,68 

• 170402-Alumínio (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 1,24 

• 160122-Componentes não anteriormente especificados 0,29 

• 170411-Cabos não abrangidos em 17 04 10 (*) (Classe B conforme 
Resolução CONAMA 307/02) 

0,26 
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RESÍDUOS 
QUANTIDADE 
(Toneladas) 

Madeiras 1.928,63 

• 170201-Madeira (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 962,08 

• 200138-Madeira não abrangida em 20 01 37 (*) 813,05 

• 150103-Embalagens de madeira 122,87 

• 191207-Madeira não abrangidas em 19 12 06 (*) 15,17 

• 030299-Agentes de preservação da madeira não anteriormente 
especificados 

9,22 

• 030199-Outros resíduos não anteriormente especificados 6,24 

Rejeitos não perigosos 1.487,80 

• 200301-Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 
resíduos 

1.249,77 

• 200399-Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados 142,20 

• 200203-Outros resíduos de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 
e outros serviços de limpeza urbana não biodegradáveis 

95,83 

Recicláveis: Diversos 536,75 

• 200199-Outras frações não anteriormente especificadas 505,22 

• Classe B-Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 
papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 
imobiliárias e gesso. Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02. 
Contempla os resíduos códigos 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 
170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170412, 170413 e 
170802, conforme IBAMA 13/2012. 

16,38 

• 150106-Mistura de embalagens 13,46 

• 070213-Resíduos e refugos de plásticos 1,69 

Óleos minerais/sintéticos/emulsões oleosas 433,17 

• 130201(*)-Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou 
contaminados 

138,32 

• 120110(*)-Óleos sintéticos de corte e usinagem 130,84 

• 130507(*)-Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 91,19 

• 130502(*)-Lodo proveniente dos separadores óleo/água 52,78 

• 190207(*)-Óleos e concentrados da separação 10,18 

• 130899(*)-Outros resíduos não anteriormente especificados 6,91 

• 130111(*)-Óleos hidráulicos sintéticos 2,95 

Resíduos de asfalto/pavimentação de vias 330,61 

• 170303(*)-Asfalto e produtos de alcatrão (Classe D conforme Resolução 
CONAMA 307/02) 

330,61 

Recicláveis: Papel 251,90 

• 200101-Papel e cartão 224,99 

• 150101-Embalagens de papel e cartão 26,60 

• 191201-Papel e cartão  0,31 

Efluentes/lodos de tratamento: perigosos 240,37 

• 161003(*)-Concentrados aquosos contendo substâncias perigosas 182,82 

• 160708(*)-Resíduos contendo hidrocarbonetos 36,01 
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RESÍDUOS 
QUANTIDADE 
(Toneladas) 

• 190810(*)-Misturas de gorduras e óleos, da separação água/óleo, não 
abrangidas em 19 08 09 

21,54 

Recicláveis: Plástico 190,77 

• 200139-Plásticos 173,30 

• 191204-Plásticos 11,08 

• 150102-Embalagens de plástico 5,92 

• 170203-Plástico (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 0,48 

Recicláveis: Borracha 159,91 

• 191211-Borrachas 159,91 

Pneus 116,98 

• 160126-Pneus inservíveis/usados de caminhões e ônibus 83,24 

• 160129-Pneus inservíveis/usados outras aplicações 33,74 

Outros resíduos: não perigosos 84,38 

• 160304-Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03 (*) 58,06 

• 190904-Carvão ativado usado 12,76 

• 101103-Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro 10,70 

• 150203-Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 15 02 02 (*) 

2,86 

RCC: perigosos 48,20 

• 170503(*)-Solos e rochas contendo outras substâncias perigosas (Classe D 
conforme Resolução CONAMA 307/02) 

27,12 

• 170605(*)-Materiais de construção contendo amianto (por exemplo, telhas, 
tubos, etc.) (Classe D conforme Resolução CONAMA 307/02) 

20,49 

• 170603(*)-Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por 
substâncias perigosas (Classe D conforme Resolução CONAMA 307/02) 

0,59 

Óleos alimentares 17,19 

• 200125-Óleos e gorduras vegetais alimentares 17,19 

Eletrônicos: Outros 11,34 

• 160214-Equipamento fora de uso não abrangidos em 16 02 09 (*) a 16 02 13 
(*) 

4,16 

• 200136-Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso não 
abrangido em 20 01 21 (*), 20 01 23 (*) ou 20 01 35 (*) 

3,34 

• 200135(*)-Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso não 
abrangido em 20 01 21 (*) ou 20 01 23 (*) contendo componentes perigosos 
(6) 

2,07 

• 160215(*)-Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso 
  

1,77 

RSS (perigosos) 10,71 

• 180205(*)-Outros produtos considerados perigosos (Grupo B conforme 
ANVISA RDC 222/2018) 

9,64 

• 180401(*)-Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas 
de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares; 

0,63 
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RESÍDUOS 
QUANTIDADE 
(Toneladas) 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 
Petri) e outras similares (Grupo E conforme ANVISA RDC 222/2018) 

• 180111(*)-Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre 
(Grupo A4 conforme ANVISA RDC 222/2018) 

0,24 

• 180108(*)-Filtros de ar e gases de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares 
(Grupo A4 conforme ANVISA RDC 222/2018) 

0,13 

• 180101(*)-Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação 
de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 
micro-organismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentos 
utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 
laboratório de manipulação genética  (A1 conforme ANVISA RDC 222/2018) 

0,03 

• Grupo A-Resíduos de Serviços de Saúde classificados como Grupos A1, A2, 
A3, A4 ou A5, conforme ANVISA RDC 222/2018 - Contempla os resíduos 
códigos 180101(*), 180102(*), 180103(*), 180104(*), 180105(*),180106(*), 
180107(*), 180108(*), 180109(*), 180110(*), 180111(*), 180112(*), 
180113(*), 180114(*) e 180115(*) conforme IBAMA 13/2012 

0,03 

• 180102(*)-Resíduos resultantes da atenção da saúde de indivíduos ou 
animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes 
com elevado risco individual e elevado risco para a comunidade, micro-
organismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido (Grupo A1 
conforme ANVISA RDC 222/2018) 

0,01 

Recicláveis: Vidro 6,60 

• 200102-Vidro 4,81 

• 170202-Vidro (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 1,44 

• 150107-Embalagens de vidro 0,35 

Eletrônicos: Pilhas e baterias 3,69 

• 160601(*)-Bateria e acumuladores elétricos à base de chumbo e seus 
resíduos, incluindo os plásticos provenientes da carcaça externa da bateria 

3,63 

• 200133(*)-Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01 (*) ou 16 06 03 (*) 
e pilhas e acumuladores não separados contendo essas pilhas ou 
acumuladores 

0,04 

• 160605-Outras pilhas, baterias e acumuladores 0,01 

• 160603(*)-Pilhas contendo mercúrio 0,01 

Eletrônicos: Lâmpadas 2,33 

• 200121(*)-Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista 

2,33 

Total Geral 57.196,74 
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O índice de desvio do descarte observado para os terminais portuários foi de 88%, 

apresentando destaque os valores obtidos com a compostagem de resíduos, com 4.504,93 

toneladas de resíduos destinados, um crescimento de 21% em relação ao observado em 

2020. 

c. Geração de Resíduos nas Embarcações 

Ao fim de 2021, 16 empresas possuíam o credenciamento para retirada de resíduos 

de embarcações. A relação dessas empresas, bem como o tipo de resíduo que estavam 

autorizadas a coletar, pode ser conferida no Quadro 4. 

Quadro 4 - Empresas credenciadas para retirada de resíduos de embarcações de acordo 

com a NAP.GEMAM.OPR.002, em 31/12/2021. 

EMPRESA 

RESÍDUOS DE TAIFA(1) 
RESÍDUOS 
LÍQUIDOS 
OLEOSOS 
CLASSE I – 
(Perigosos) 

RIFFA(2) /RSS(3) 

OUTROS 
RESÍDUOS 
CLASSE I 

(Perigosos) 

RESÍDUOS 
CLASSE II (Não 

Perigosos) 

1 
AMÉRICA MARITIMES SERVICES 
LTDA. (AMÉRICA OIL) - (CNPJ: 
17.830.632/0001-85) 

   

2 
ATLANTIC OIL TRANSPORTES E 
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 
(CNPJ: 09.221.131/0001-73) 

   

3 
CAMARGOIL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA. 
(CNPJ: 04.233.542/0001-65) 

   

4 

COMTROL COMÉRCIO E 
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 
(CNPJ: 40.293.573/0004-18) 
(CREDENCIADA PARA 
CONTRABORDO) 

   

5 
ECCOLUB TRANSPORTES, 
LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. 
(CNPJ: 07.041.386/0001-29) 

   

6 
EDCLAUCIA DE FATIMA SILVA 
GANDINE – ME (INTERMARINNE) - 
(CNPJ: 08.944.110/0001-13) 

   

7 
FC TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
EIRELI – ME (CLEAN SEA) 
(CNPJ: 20.877.121/0001-23) 
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EMPRESA 

RESÍDUOS DE TAIFA(1) 
RESÍDUOS 
LÍQUIDOS 
OLEOSOS 
CLASSE I – 
(Perigosos) 

RIFFA(2) /RSS(3) 

OUTROS 
RESÍDUOS 
CLASSE I 

(Perigosos) 

RESÍDUOS 
CLASSE II (Não 

Perigosos) 

8 
G3 COMÉRCIO SERVIÇOS E 
TRANSPORTES LTDA. (CNPJ: 
08.603.093/0001-50) 

   

9 
GENERAL COLECTOR 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
LTDA. (CNPJ: 11.476.455/0001-02) 

   

10 
MKR TRANSPORTES E SERVIÇOS 
LTDA. 
(CNPJ: 05.146.846/0001-58) 

   

11 
ORION OPERADORA MARÍTIMA 
LTDA. 
(CNPJ: 00.715.937/0001-43) 

   

12 
PARANÁ OIL COMÉRCIO DE ÓLEOS 
LTDA. 
(CNPJ: 13.719.165/0002-40) 

   

13 
RF MALUF & CIA LTDA. - EPP 
(CNPJ: 12.343.550/0001-92)    

14 
RF MALUF FILHO – ME 
(CNPJ: 00.713.435/0001-83)    

15 

UNIVERSO EXPRESS SERVIÇOS 

LTDA. ME 

(CNPJ: 05.146.307/0001-19) 
   

16 

VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ÓLEO COMBUSTÍVEL LTDA EPP 

(CNPJ: 82.179.193/0002-35) 
   

(1) Resíduo de taifa: resíduo operacional, não gasoso e não oleoso oriundo das embarcações, tais como resíduos de alimentação 
e embalagens equiparáveis a lixo doméstico, bem como os resíduos de operação e de manutenção do navio (fuligem, resíduos 
gerados na área de máquinas, borra de tinta, limpeza em geral, etc.). A depender da especificação dos resíduos poderá ser 
enquadrado como Classe I – Perigoso ou Classe II – Não Perigoso. 
(2) RIFFA - Resíduos de Interesse da Fiscalização Federal Agropecuária: Resíduos orgânicos, incluindo misturas de resíduos 
contendo frações orgânicas, provenientes de embarcações de longo curso, que devem ser submetidos a tratamento específico. 
(3) RSS - Resíduos de Serviços de Saúde: Resíduos dos grupos A e E, conforme RDC ANVISA 306/04, com classificação de risco 
“potencial infectante”, que devem ser submetidos a tratamento específicos. 

 

Em 2021 foram realizadas 3.297 operações de retiradas de resíduos de 

embarcações. A distribuição dessas operações ao longo do ano, bem como a quantidade 

de resíduos coletados, pode ser visualizada no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Distribuição de operações realizadas e quantidade de resíduos coletados por embarcações em 
2021. 

 
No tocante aos resíduos de embarcações, o Gráfico 6 e o Gráfico 7 ilustram a 

variação mensal de retirada destes resíduos de taifa e resíduos líquidos armazenados em 

tanques da embarcação, respectivamente. A movimentação total por tipo de resíduo pode 

ser observada no Quadro 5 

Ao analisar Gráfico 6, percebemos que ele destoa da série histórica, o que pode ser 

explicado pelo impacto da COVID-19 na demanda. Em geral a curva da quantidade de 

resíduos de taifa retirados ao longo do tempo apresenta os valores mais elevados nos 

meses de novembro a março, época da alta temporada de turismo, onde a movimentação 

de navios de passageiros no porto de Santos é bastante intensa. Navios de passageiros 

podem transportar milhares de pessoas e possuem uma demanda muito mais alta quando 

comparados aos navios de carga.   

Com a temporada de cruzeiros suspensa no início de 2021, os meses de janeiro, 

fevereiro e março apresentaram valores de retirada de resíduos muito abaixo da média do 

período. Em números totais a retirada de taifa de navio em 2021 foi de 1.507 toneladas, 
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queda de cerca de 36% em relação a 2020, que já havia sido impactado pela pandemia 

ainda que em menor escala. 

O IDD para resíduos de taifa (incluindo RIFFA e RSS) foi próximo de 28%. Apesar do 

valor aparentemente baixo em um primeiro momento, existe pouca margem de melhoria 

nesse item, visto que as legislações sanitária e agropecuária restringem o aproveitamento 

de alguns tipos resíduos de procedência do exterior. Restos de alimento, por exemplo, 

devem ser necessariamente autoclavados ou incinerados. 

No Gráfico 7 pode ser observada a variação mensal de resíduos líquidos que 

possuem tanques próprios de armazenamento nas embarcações. De forma geral, a 

quantidade de resíduos oleosos retirados não tem grandes variações mensais na série 

histórica, visto que a maior influência sobre esta variável não está no número de tripulantes 

da embarcação, mas sim no seu tamanho e quantidade de operações realizadas. Os valores 

de resíduos líquidos retirados totalizaram 45.222 toneladas, queda de 9% em relação a 

2020. Todo o resíduo líquido de embarcações é destinado para formas consideradas 

recomendadas de tratamento, portanto o IDD para esse tipo de resíduo é de 100%. 

 

Gráfico 6 - Resíduos sólidos não perigosos (taifa) retirados de embarcações atracadas no Porto de Santos 
em 2021. 
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Gráfico 7 - Resíduos oleosos retirados de embarcações no Porto de Santos em 2021. 

 

 
Quadro 5 - Quantitativo Descritivo da Geração de Resíduos Sólidos das Embarcações em 
2021. 

Resíduo Total (t) Tratamento/disposição final 

Óleos minerais/sintéticos/emulsões 
oleosas (sludge, slop oil e bilge water) 

44.729,36 
Rerrefino/tratamento de 

efluentes oleosos 

Rejeitos não perigosos – TAIFA (domestic 
waste) 

975,34 Aterro sanitário 

Efluentes/lodos de tratamento: não 
perigosos (sewage) 

369,30 Tratamento de Efluentes 

Recicláveis: Diversos (plastic, paper, 
cans, glass, bottles) 

289,32 Reciclagem 

Efluentes/lodos de tratamento: 
perigosos (scrubber waste) 

123,69 Tratamento de efluentes 

Outros resíduos: perigosos ou 
contaminados (Operational  

Waste) 
114,83 Coprocessamento 

Resíduos orgânicos/RIFFA (food wastes) 103,36 Incineração/Autoclave 

Óleos alimentares (cooking oil) 7,62 Reciclagem 

Eletrônicos: Outros (eletronic waste) 6,78 Descontaminação e reciclagem 

RSS (medicines expired, waste hospital) 4,55 Incineração 
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Resíduo Total (t) Tratamento/disposição final 

Eletrônicos: Pilhas e baterias (used 
batteries) 

1,36 Manufatura Reversa 

Eletrônicos: Lâmpadas (used lamps) 1,12 Descontaminação e reciclagem 

Total/Mês 46.726,62 - 

 

4. Considerações finais 

O ano de 2021 foi marcado pela implantação no Estado de São Paulo do manifesto 

de transporte eletrônico por meio do sistema SIGOR, sendo que a utilização do sistema 

apresentou percalços aos usuários no início, mas os inconvenientes foram superados. A 

utilização do sistema hoje está totalmente consolidada no Porto de Santos e vêm se 

mostrando um importante instrumento de gestão. O fato de os valores declarados 

precisarem ser confirmados pelas empresas de destino, também minimiza as chances de 

erros de preenchimento, proporcionando maior solidez nas declarações efetuadas. 

Ao final do período, o Porto de Santos atingiu a marca recorde de 147,0 milhões de 

toneladas de cargas movimentadas, ao superar em 0,3% o recorde anterior, registrado em 

2020 (146,6 milhões t).  Em contrapartida, a geração de resíduos foi de cerca de 135,7 mil 

toneladas, registrando queda de cerca de 19% em relação ao período de 2020. 

Essa redução pode ser devida a uma série de fatores, não sendo possível, ainda, 

estimar qual fração estaria associada com as políticas de redução de geração de resíduos 

adotadas por todo o porto, no entanto, trata-se de um indicador importante. Os índices de 

Desvio do Descarte também apresentaram valores bastante expressivos, demonstrando 

que o Porto de Santos está trilhando o caminho correto, na busca pela melhoria contínua 

de seus processos, visando um porto ainda mais eficiente, seguro e sustentável. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Página 33 de 33 
 

5. Equipe técnica 

Empresa: Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority -SPA 
Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº 

Bairro: Macuco – Santos-
SP 

CEP: 11015-900 

Fone: (13)3202-6565 E-mail: sumas@portodesantos.com.br 
Equipe Técnica 

Nome Cargo 
Registro 

SPA 
Registro 
Conselho 

Maurício Bernardo Gaspar 
Filho 

Superintendente de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do 

Trabalho – Oceanógrafo – Esp. 
Gestão Ambiental Portuária 

36.244-1 - 

Luiz Fernando Maciel Oliva 

Gerente de Meio Ambiente – 
Tecnólogo Ambiental – Esp. em 

Gestão Ambiental Portuária – Esp. 
Gerenciamento de Áreas 

Impactadas 

36.494/- 
CRQ: 

04265003 

Fabio Alves Silveira Engenheiro Sanitarista 36.325/1 
CREA: 

5063041349 
Caroline Gomes de 

Andrade Silva 
Estagiária de Engenharia 

Ambiental 
98.320-9 - 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Fábio Alves Silveira 

Engenheiro Sanitarista 
Reg. 36.325-1                                                         
GEMAM –SPA 

 


