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1) como nAsceu o idA?

A partir da confi guração e implantação de uma base de dados 
em um Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA por parte da 
ANTAQ, percebeu-se que não se tinha um retrato da evolução da 
gestão ambiental das instalações portuárias ao longo do tempo. A 
cada atualização do SIGA, fi cava-se desvinculado das informações 
anteriores. Ficava claro que era preciso acompanhar e medir a 
evolução da gestão. 

2) QuAl o eFetivo siGniFicAdo do Índice?

O Índice avalia a gestão ambiental de uma instalação portuária, 
segundo parâmetros (conformidades) pré-estabelecidos. 

Muito embora o resultado da avaliação, por meio da aplicação 
do questionário IDA, seja representado por um grau ou uma nota, as 
questões nele, questionário, formuladas refl etem a lógica pertinente 
à gestão ambiental. Sua aplicação capta o estágio da conformidade 
medida, traduzindo como elas estão sendo trabalhadas na prática 
(conformidades). 

O resultado dessa avaliação pode ser apresentado segundo o 
desempenho da instalação portuária ou voltado para a conformidade 
ambiental atendida, ou ambos.

3) como ele É AplicAdo?

O IDA está baseado num questionário, cujos quesitos traduzem as 
formas de atendimento das conformidades ambientais intervenientes 
na gestão ambiental, aqui incluindo o licenciamento como uma das 
peças principais. 

Desde 2012, o IDA é disponibilizado online no site da ANTAQ  
(www.antaq.gov.br). O porto possui uma senha, que utiliza para operar 
o sistema dentro de uma janela de atualização semestral, conforme 
Resolução ANTAQ nº 2.650/12.  

Recebidos os questionários, é feita, por parte da ANTAQ, uma 
verifi cação dos indicadores alterados. Estas alterações podem ou não 
serem ratifi cadas. Concluída a análise e conferência, o porto recebe o 
resultado fi nal da sua avaliação.

4) Que tipo de conFormidAdes AmbientAis de GestÃo
    o idA conFere?

O IDA contempla uma série de conformidades ambientais que devem 
ser atendidas pelas instalações portuárias por conta dos impactos que suas 
atividades causam no Meio Ambiente.

Além dessas conformidades de combate à poluição ou de controle da 
qualidade do Meio Ambiente, entre outras, o IDA avalia a existência e o 
funcionamento de ferramentas inerentes a um Sistema de Gestão como as 
Agendas Ambientais, Base de Dados, etc. 

5) As conFormidAdes AvAliAdAs pelo idA sÃo obriGAtÓriAs?

O Índice IDA avalia as conformidades ambientais regradas por 
regulamentos específi cos (leis, decretos, portarias, resoluções etc) e outras 
que estão fora desse universo, mas que são inerentes a instrumentos de 
gestão ambiental, em menor número e relevância. 

Por essa razão, há pesos diferenciados para as conformidades, pesos 
esses obtidos segundo a metodologia AHP (Método de Análise Hierárquica).

Na prática, a experiência mostra que as conformidades que não são 
formais (poucas), mais cedo ou mais tarde, tornam-se parte integrante de 
algum regramento formal, e estão alinhadas com boas práticas internacionais 
de gestão ambiental.

6) como essAs conFormidAdes sÃo conFeridAs?

O questionário determina a forma como cada uma das conformidades 
de gestão devem ser atendidas. Esse atendimento, em alguns casos, deve 
ser evidenciado por meio de documentação, ou seja, o comprovante é 
um documento ofi cial do órgão regulador ambiental, como uma licença 
ambiental. 

Outras conformidades requerem evidências de atendimento de outra 
forma, por outras formalidades. Por exemplo, as agendas ambientais 
devem ser comprovadas por documentos que contenham ações concretas 
da organização portuária, que atestem compromissos dela com suas 
obrigações contratuais. 

7) hÁ situAÇÕes diFerenciAdAs pArA portos?

Sim. Os portos não são iguais em muitos aspectos. Possuem diferentes 
escalas da atividade, de localização dentro da cadeia logística, diferentes 
perfi s de carga etc. O Índice, naquilo que é possível, contempla algumas 

dessas diferenças entre portos. Alguns portos, por exemplo, 
pertencem a grupos específi cos como os com dragagem e os sem 
dragagem, os que movimentam cargas perigosas ou não. 

Esses grupos se explicam porque algumas conformidades (poucas) 
não se aplicam a todos os portos. 

Como a maioria das conformidades está vinculada a aspectos 
de poluição ambiental, a maioria delas se aplica a toda e qualquer 
instalação portuária, como regra geral.

8) QuAis os beneFÍcios dessA AvAliAÇÃo?

Como agente regulador e fi scalizador, a Agência deve conhecer 
o ambiente em que atua. O IDA proporciona esse conhecimento na 
área de gestão ambiental. Como trata todas as conformidades de 
gestão, o IDA traz a lógica dessa gestão para a Agência. A metodologia 
AHP usada no IDA incorpora dois fatores importantes da gestão; 
interdependência e  hierarquização das conformidades ambientais. 
O próprio agente regulado trabalha o Índice dentro dessa lógica, 
utilizando-o como avaliação da sua capacidade de resposta.

9) AlGumA coisA mudou ApÓs A implAntAÇÃo do idA?

Muita coisa mudou. Hoje, o setor portuário possui uma referência 
em gestão ambiental. O Índice mostra o desempenho ambiental 
do Setor. Aplicado desde 2012, o IDA produziu uma série histórica 
considerável. Trata-se de um Índice consolidado, inclusive sendo 
indutor de melhorias de gestão ambiental portuária.

10) o Que concorre pArA um melhor idA?

O IDA de melhor resultado é, certamente, daquela organização/
porto que mais investiu no atendimento às conformidades ambientais. 
E esse investimento é mais do que apenas investimento de recursos 
fi nanceiros. É atenção e disposição em atender as conformidades 
aplicáveis. Trata-se de ter uma postura proativa, um compromisso real 
com a proteção do meio ambiente.

11) como obter mAiores inFormAÇÕes sobre o idA?

Informações pelo telefone (61) 2029-6660 ou pelo e-mail:
gestao.ambiental@antaq.gov.br.
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