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• De acordo com a nova legislação portuária brasileira, lei nº 12.815/2013, 
devido ao alto nível de poluição desse segmento, todos os portos devem 
possuir a licença ambiental, a qual impõem medidas para o atendimento 
das questões ambientais.  

 

Introdução 
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• Com base nesse contexto emerge a pergunta que norteia 
essa pesquisa:  

 
Quais são as principais  

características das pesquisas  
relacionadas a gestão de  

sustentabilidade nos portos,  
tomando como base a pesquisa bibliométrica? 

Introdução 
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Introdução 

Objetivo Geral 
 

Avaliar o conteúdo e os 
processos dotados  para 
fornecer o conhecimento 
mais amplo neste campo 
específico da pesquisa. 
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Introdução 

Objetivos Específicos 
 

- Apresentar alguns dos principais autores; 
- Apresentar os países com o maior 
volume de publicações e a evolução da 
pesquisa; 
- Apresentar as universidades com o  
maior número de publicações, assim 
como, a evolução da pesquisa e os portos 
que utilizam a gestão de sustentabilidade.  
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Protocolo de Pesquisa 
Eixo da Pesquisa e Palavras-chave 

Procedimentos Metodológicos 

Termos de busca da pesquisa: 
sustainability management in seaports and 

ports 

Leitura: Título, resumo, introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

 
Base de dados: Scienci Direct 

 
Critérios de exclusão: Gestão de 

sustentabilidade em transportes marítimos, 
aéreos e navios de turismo. 

Artigos que tratassem somente de gestão de sustentabilidade 
portuária.  

Busca realizada até 30 junho 2016 
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Procedimentos Metodológicos 
 

401 
Publicações 

6  
Não 

disponíveis 

33  
Notas de 
pesquisa 

16  
Eliminados 
na leitura 
do título 

 

310  
Não 

relevantes 
aos tema  

 

36  
Amostra da 

pesquisa 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 
Peris-Mora et al. (2005) relatam que, nos últimos anos tem-se visto muitos 

desastres ambientais, sendo que, os portos vêm contribuindo para isso, pois, 
são considerados um dos segmentos mais poluentes.  
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Apresentação e Discussão dos Resultados 
O Brasil apresentou um artigo publicado em relação ao tema da pesquisa. Os 

autores são Kaiser, Bezerra e Castro (2013) os quais argumentam que, a 
sustentabilidade ambiental introduzida no século XX está sendo construída 

gradualmente por envolver várias mudanças culturais, interesses de conflitos, 
alianças políticas, desenvolvimento de tecnologias, entre outros aspectos. 
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• Dooms, Verbeke, Haezendonck (2013) os quais argumentam que, as atividades portuárias 
influenciam na sustentabilidade de longo prazo em determinada região, além disso, 
informam que as autoridades portuárias são muitas vezes responsáveis pelo 
planejamento estratégico sustentável adotado pelas indústrias portuárias.  
 

• Langen (2007) o qual salienta que, as questões relacionadas ao desenvolvimento dos 
portos e ao desenvolvimento ambiental das atividades portuárias destacasse 
praticamente em todas as zonas portuárias, porém, existe um conflito de interesses 
muito grande quando se trata das questões de sustentabilidade neste segmento. 

Apresentação e Discussão dos Resultados 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
Estratificação das Publicações por Universidade 

Erasmus University Rotterdam University of Genova  

Vrije Universiteit Brussel 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 

Autores  Característica de Indicadores propostos 
D.  Puente-Rodrıguez, et al. 
(2016) 

Qualidade do ar; Qualidade da água; Consumo de energia; Ruídos 
portuários. 

M. Puig et al. (2015) 
  

Qualidade da água; Qualidade do ar; Qualidade do solo; Qualidade 
dos sedimentos; Ecossistemas marinhos; Ruídos portuários; Gestão 
de resíduos; Emissão de gases de efeito estufa; Consumo de energia; 
Consumo de água. 

N. Mat et al.(2016) Indicadores socioeconômicos e ecológicos 
P. Antão et al. (2016) Saúde ocupacional; Indicadores de segurança; Indicadores de 

sustentabilidade. 
R. Bergqvist et al. (2015) Indicadores qualitativos e quantitativos; Indicadores de gestão; 

Indicadores operacionais. 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 
• Darbra et al. (2004) afirmam que, os portos 

marítimos possuem sistemas muito 
complexos, que estão relacionadas a 

interferência da vida marinha, o 
desmatamento da vegetação costeira, a 

geração de lixo, a emissão de gases de efeito 
estufa, os ricos de acidentes com navios, 

assim como, o derramamento de poluentes 
no mar. 

• Peris-Mora et. al. (2005) os quais realizaram 
um estudo referente a um conjunto de 

indicadores de desempenho ambiental para 
os portos enfatizando os principais impactos 

ambientais através de uma análise de 
multicritérios juntamente com a legislação da 

ISO 14.001. 

• Verhoeven (2009) esclarece que, as principais 
alterações estratégicas nos portos europeus 
estão relacionadas as questões ambientais, 

sociais e ecológicas, ressaltando ainda que, a 
gestão ambiental nos portos se apresentam 

como uma alterativa para maximizar a 
sustentabilidade portuária e minimizar os 

riscos ambientais. 
 

• Bailey e Solomon (2004) argumentam que os 
portos que contam com uma infraestrutura 

complexa, incluindo guindastes equipamentos 
e caminhões que possuem motor a diesel 
liberando oxido de nitrogênio e oxido de 

enxofre afetando excessivamente a qualidade 
do ar. 
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• É importante destacar que Park e Yeo (2012) os quais relatam que 
existe uma carência em relação as pesquisas sobre gestão de 

sustentabilidade nos portos, esse problema é devido à falta de 
conhecimento que deve ser adotado para realizar os cálculos 

quantitativo e qualitativos, além disso, não existem dados 
secundários suficientes disponíveis para fazer essa avaliação.  

• Já Accioro, Ghiara e Cusano (2014) também aponta a carência de 
pesquisas nessa área, principalmente quando se trata de gestão de 

eficiência energética e redução de emissão de CO2. 

Conclusão 
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Além disso, pôde-se avaliar ainda alguns temas emergente e identificar algumas 
oportunidades de pesquisas, dentre elas estão:  

 
1. O impacto das autoridades portuária em relação a utilização da gestão de 

sustentabilidade nos portos, assim como, a legislação portuária vigente. 
2. O desenvolvimento, o mapeamento de projetos e os procedimentos de 

implementação da gestão de sustentabilidade nos portos. 
3.  Análise de investimentos versus custos versus benefícios  

versus impactos sociais versus impactos ambientais em  
relação a implementação da gestão de  

sustentabilidade nos portos. 

Conclusão 
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 Obrigada! 
dfossile@bol.com.br 
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