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SOBRE O DOCUMENTO 

O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Recife e 

Suape. No âmbito do planejamento portuário nacional, pode-se definir como Complexo 

Portuário um Porto Organizado1 ou um conjunto constituído por, pelo menos, um Porto 

Organizado e pelas instalações privadas situadas em suas proximidades, que concorram com o 

Porto Organizado pela movimentação de cargas e/ou que compartilhem com este os acessos 

terrestres e/ou aquaviário. O Complexo Portuário de Recife e Suape é composto pelo Porto 

Organizado de Recife, Porto Organizado de Suape2 e Terminal de Uso Privado (TUP) Estaleiro 

Atlântico Sul (EAS). 

Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço do Ministério da 

Infraestrutura em cumprimento ao estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao 

planejamento do setor portuário nacional. 

O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pelo Ministério da 

Infraestrutura, entra em seu terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte no 

planejamento do setor portuário nacional e na implantação de projetos de inteligência logística 

portuária”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

representada pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e o Ministério da 

Infraestrutura. O primeiro ciclo foi deflagrado em 2010 e finalizado em 2012 com o 

desenvolvimento do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e de Planos Mestres para 15 

portos brasileiros. Entre 2012 e 2015, período do segundo ciclo de planejamento, foram 

realizadas as atualizações do PNLP e dos 15 Planos Mestres desenvolvidos no primeiro ciclo, 

bem como o desenvolvimento de Planos Mestres para os 22 portos que não estavam 

compreendidos no escopo do primeiro ciclo.  

Ressalta-se que a necessidade e importância da continuidade do planejamento e sua 

hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria da então 

Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) nº 03, de 7 de janeiro de 2014, que 

estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário, definindo os seus instrumentos, 

bem como o escopo e a interdependência existente entre cada um. Nesse tocante, destaca-se 

que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as diretrizes do PNLP, assim como os 

Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) portuários devem ser elaborados pelas 

Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres. 

Assim, o terceiro ciclo se desenvolve dentro de um arcabouço de planejamento 

estruturado e articulado, de forma que seja garantida a integração entre os instrumentos de 

                                                           

 1 Conforme a Lei nº 12.815, Porto Organizado é o bem público construído e aparelhado para atender a 

necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de Autoridade Portuária (BRASIL, 2013). 
2 Ressalta-se que a denominação do “Complexo Portuário de Recife e Suape” é utilizada no âmbito do planejamento 

do Ministério da Infraestrutura e difere do Complexo Industrial Portuário no qual o Porto de Suape está inserido. No 

Plano Mestre considera-se apenas a parte portuária de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo 

Gueiros, definida como Porto Organizado de Suape. 
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planejamento, assim como perpetuada ao longo de todo o processo, a visão de desenvolvimento 

do setor portuário preconizada pelo atual Marco Regulatório, estabelecida por meio do PNLP. 

No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de 

decisões de investimento, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e 

também em relação a ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que 

envolvem a dinâmica portuária, com destaque para gestão portuária, meio ambiente, melhorias 

operacionais e interação porto–cidade.  

De modo mais específico, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Recife e Suape 

destaca as principais características das instalações portuárias que pertencem ao Complexo, a 

análise dos condicionantes físicos e operacionais, de seus impactos sobre o meio ambiente e sua 

interação com os municípios circunvizinhos. Além disso, é composto pela projeção de demanda de 

cargas, pela avaliação da capacidade instalada e de operação e, como principal resultado, discute as 

necessidades e alternativas de expansão do Complexo Portuário para um horizonte de planejamento 

até 2060. Ressalta-se que o detalhamento do escopo, dos métodos utilizados nas análises a serem 

realizadas no Plano Mestre e a descrição das etapas e informações necessárias para o desenvolvimento 

das análises apresentadas constam no Relatório de Metodologia dos Planos Mestres3. 

O documento foi dividido em dois volumes, organizados da seguinte maneira: 

» Volume 1: Introdução, projeção da demanda de cargas e passageiros, infraestrutura e 

operações portuárias, acesso aquaviário e acessos terrestres. 

» Volume 2: Aspectos ambientais, análise da relação porto−cidade, gestão administrativa e 

financeira da Autoridade Portuária, análise estratégica, Plano de Ações e Investimentos e 

apêndices e anexos. 

Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Recife e Suape 

– Volume 2”, pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada 

nº 01/2015, firmado entre o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) e a 

UFSC, e corresponde à Versão Final, elaborada após manifestação pública referente à Versão 

Preliminar na webpage da então SNP/MTPA. As contribuições recebidas pela comunidade portuária, 

bem como as respectivas respostas, encontram-se no Anexo 3. 

                                                           

3 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-

1/pnpl/planos-mestres>. 
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6. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS  

O objetivo da análise dos aspectos ambientais é estabelecer uma visão geral sobre o 

status da gestão socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio em que 

está inserido, com foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. Além 

disso, se enseja destacar as ações empreendidas por essas instalações para minimizar ou mitigar 

os impactos causados pelas atividades portuárias, incluindo a análise da conformidade 

ambiental e do status da gestão socioambiental, ações para garantir a saúde e segurança do 

trabalhador e outras iniciativas de cunho socioambiental realizadas pelas instalações portuárias 

que compõem o Complexo.  

Para atender a esses objetivos, foi realizado o levantamento de dados sobre a gestão 

socioambiental implementada na área do Complexo Portuário, incluindo informações sobre as 

Autoridades Portuárias, os arrendatários e o TUP. Descreve-se gestão socioambiental realizada 

no Complexo Portuário, incluindo a verificação da aplicação das diretrizes socioambientais 

vigentes, das Agendas Ambientais, da atual estrutura organizacional de meio ambiente, dos 

programas ambientais executados e da gestão integrada de todas as instalações do Complexo, 

além da existência de processos de certificação ambiental.  

Também é abordada a situação do licenciamento ambiental do Complexo Portuário, 

por meio da verificação das licenças ambientais vigentes, dos programas de gerenciamento, 

controle e monitoramento implementados na área portuária, questões relacionadas à saúde e 

à segurança do trabalhador e o atendimento às condicionantes das licenças ambientais. As 

licenças e programas ambientais executados pelas Autoridades Portuárias, pelos arrendatários 

e pelos TUP são abordados, quando houver dados disponíveis. 

Ressalta-se que a análise do Plano Mestre possui um caráter ilustrativo da gestão 

socioambiental atual do Complexo Portuário de Recife e Suape. Não se pretende, no âmbito 

deste documento, fiscalizar, monitorar ou acompanhar o andamento de licenciamentos ou 

condicionantes ambientais das instalações portuárias, ações estas que são de responsabilidade 

dos órgãos pertinentes. 

As informações e as análises presentes neste relatório são respaldadas no 

levantamento de dados por meio de questionário on-line e em entrevistas realizadas com a 

Autoridade Portuária, os terminais arrendados e o TUP. Adicionalmente, foram consideradas as 

informações obtidas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Agência 

Estadual de Meio Ambiente (CPRH), do Porto do Recife S.A. e de SUAPE - Complexo Industrial 

Portuário Governador Eraldo Gueiros, assim como dos documentos fornecidos por estes órgãos 

e daqueles disponibilizados em sites especializados. 
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6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO 
COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

O conhecimento da situação ambiental do Complexo Portuário é um dos instrumentos 

de planejamento fundamentais para avaliações de médio e longo prazos e para a orientação das 

decisões de investimentos público e privado na infraestrutura de portos e terminais.  

Para que a análise seja possível, toda a documentação disponibilizada pelas instalações 

portuárias relevante à questão ambiental e de saúde e segurança do trabalho é avaliada, bem 

como outros estudos desenvolvidos para a área de influência direta do Complexo Portuário. A 

análise desses documentos visa fornecer um parecer geral sobre as interferências das atividades 

portuárias no meio ambiente.  

Entre os estudos ambientais levantados, destacam-se os Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), os quais, de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 1/1986, podem ser 

exigidos pelo órgão ambiental para empreendimentos portuários (BRASIL, 1986). Tais estudos 

apresentam um diagnóstico dos meios biótico, físico e socioeconômico da região onde o 

empreendimento será (ou está) instalado, além da identificação dos impactos ambientais 

causados pela atividade e de medidas mitigadoras necessárias para reduzir tais impactos. 

Outros estudos recorrentes na atividade portuária são: Plano Básico Ambiental (PBA), 

Relatório de Controle Ambiental (RCA), e Plano de Controle Ambiental (PCA). O PBA é apresentado 

para a obtenção da Licença de Instalação (LI), na qual consta o detalhamento de todas as medidas 

de controle e os programas ambientais propostos no EIA. Já o RCA e o PCA são exigidos no 

processo de regularização ambiental de portos e terminais portuários, de acordo com a Portaria 

nº 424 (BRASIL, 2011b), para a emissão da Licença de Regularização de Operação (LRO).   

Somados a esses estudos, são utilizados relatórios que dizem respeito a planos e 

programas disponibilizados pelas empresas pertencentes ao Complexo Portuário, bem como 

relatórios de análise de risco e monitoramentos ambientais realizados. 

A Tabela 1 apresenta os principais documentos, disponibilizados pelas instalações 

portuárias e utilizados para elaboração deste diagnóstico.  

Empresa 
Tipo de 

instalação 
Tipo de 
estudo 

Ano 
Órgão 

licenciador 
Observações 

SUAPE 
Porto 

Organizado 
RIMA 2000 CPRH 

O RIMA foi elaborado para a ampliação e 

modernização do Porto de Suape. 

SUAPE 
Porto 

Organizado 

Relatório 

de 

Atividades 

2016 CPRH 

Relatório de caracterização e 

monitoramento da biota marinha e 

estuarina, da qualidade da água e 

sedimentos na área portuária.  

Pandenor 

Arrendamento 

do Porto de 

Suape 

EAR 2003 CPRH 

Estudo de Análise de Risco (EAR) 

elaborado para a ampliação do Terminal 

de Granéis Líquidos.  

Estaleiro 

Atlântico 

Sul 

TUP RIMA 2004 CPRH 
RIMA elaborado para a continuação da 

atividade do Porto de Suape. 

Tabela 1 – Documentos disponibilizados pelas instalações portuárias  
Fonte: SUAPE (2000; 2016f), Pandenor (2003) e EAS (2004). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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A partir desses documentos, verificou-se também que o Porto do Recife está localizado 

em um centro urbano dentro da cidade do Recife, capital de Pernambuco. O Porto possui 

acessos estratégicos aos principais pontos da Região Metropolitana, próximo ao Complexo 

Estuarino dos rios Capibaribe e Beberibe (PORTO DO RECIFE S.A., [2015?]), e a um manguezal 

localizado na mesma cidade (BARCELLOS et al., 2005), possuindo também áreas de preservação 

ecológica e ambiental. 

O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE), situado na Região 

Metropolitana do Recife, está instalado em uma área de 13.500 hectares, próximo ao estuário do 

Rio Ipojuca, abrangendo também os municípios do Cabo e Ipojuca. A área é distribuída em zonas 

Portuárias, Industrial, Administrativa e de Serviços, de Preservação Ecológica e de Preservação 

Cultural. Desse total, 59% é destinado à preservação do meio ambiente (SUAPE, 2014a).  

O RIMA do Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Suape apresentou um 

diagnóstico ambiental da região que engloba parte dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, 

Ipojuca e do Porto do Recife. Em relação à flora terrestre, a região em estudo apresenta uma 

cobertura vegetal extremamente diversificada, remanescente de comunidades vegetais 

naturais, como manguezais, restingas, matas úmidas e de tabuleiros, que se misturam com 

comunidades vegetais antropizadas com um contingente de 521 espécies, distribuídas em 331 

gêneros e 115 famílias (SUAPE, 2000). 

A cobertura vegetal natural está representada na maior parte dos espaços da área de 

SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros por vegetação primária, 

naturalmente reconstituída após sofrer cortes no passado. Assim, todas as formações vegetais 

constituem-se em formação secundária da antiga cobertura vegetal florestal denominada Mata 

Atlântica, enquanto que a cobertura vegetal antropizada ocorre através de coqueirais, culturas 

diversificadas para sustento de famílias ou fins comerciais, fruteiras, canaviais e campos 

antrópicos (SUAPE, 2000). 

Em relação à fauna terrestre, o RIMA do Porto de Suape sobre a macrofauna foi dividido 

em duas partes. A primeira corresponde às Zonas de Preservação Ecológica (ZPEc), que incluem o 

Parque Natural, as Reservas Ecológicas das Matas do Zumbi e de Duas Lagoas e a Reserva Biológica 

do antigo Engenho Ilha, localizada na área estuarina dos rios Jaboatão e Pirapama. A segunda área 

corresponde à parte interna da Zona Industrial Portuária (ZIP) e áreas adjacentes, como ilhas e 

margens dos rios Tatuoca e Massangana (SUAPE, 2000). 

Nas ZPEcs próximas ao Parque Natural está localizada a Barragem de Bita, onde 

observou-se a ausência quase total de aves aquáticas, e fauna silvestre bastante escassa na 

periferia da barragem, o que indica um alto grau de degradação ambiental e a necessidade de 

um programa de reflorestamento. A barragem de Utinga, por sua vez, encontra-se numa 

situação menos drástica, com áreas florestadas e fauna diversa, mas há trechos com atividade 

antrópica. A Mata do Zumbi, Mata de Duas Lagoas e áreas do entorno registram a maior 

biodiversidade entre as áreas estudadas, embora tenha ocorrido ali constante extração 

clandestina de madeira e caça predatória, atualmente a SUAPE possui uma equipe de 

fiscalização como forma de evitar que tais atividades continuem a ocorrer. A Reserva Biológica 

do Engenho Ilha apresenta-se em razoável estado de conservação, sendo possivelmente o local 

mais preservado do SUAPE (2000). 

Na ZIP, a Ilha de Cocaia, possivelmente devido à proximidade com o Porto de Suape, 

apresenta diversidade de macrofauna terrestre bastante reduzida, porém as áreas de mangues 
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ainda abrigam importante avifauna, incluindo aves migratórias. A Ilha de Tatuoca, apesar de ter 

recebido grande quantidade de aterro nos últimos anos e se localizar em posição frontal ao 

Porto de Suape, ainda representa uma das mais importantes áreas ecológicas de Suape. No 

interior da ilha, observaram-se dezenas de indivíduos, dentre os quais 12 diferentes espécies de 

aves limícolas, os chamados maçaricos (batuíra-de-coleira, Charadris collaris, e a batuíra-bicuda, 

Charadris wilsonia), que frequentam os manguezais em busca de alimentação. Nessa ilha 

destaca-se, além de aves, um expressivo número de anfíbios, répteis e mamíferos, como a lontra 

(Lutra longicaudis) e a capivara (Hydrochaeris) (SUAPE, 2000). Segundo Rheingantz e Trinca 

(2015), nenhuma dessas espécies encontra-se ameaçada de extinção, apenas a lontra apresenta 

classificação “Quase Ameaçada” nas categorias de risco de extinção de acordo com o método 

da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN – do inglês International Union 

for Conservation of Nature).  

Em relação à fauna aquática, o RIMA do Porto de Suape identificou a presença de 314 

espécies de animais, sendo 149 espécies zooplanctônicas, 110 moluscos, 46 espécies de peixes 

e nove crustáceos. O relatório verificou através de pesquisas que, após a construção do Porto, 

ocorreram variações quantitativas e qualitativas em relação ao fitoplâncton e, 

consequentemente, ao zooplâncton (SUAPE, 2000).  

São conhecidas na região de Suape 11 famílias de crustáceos. Nos locais de água 

salobra, destacam-se caranguejos, siris, aratus e camarão. Destaca-se que estudos recentes 

realizados pela equipe do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) indicam alteração na proporção de macho e fêmea em algumas espécies, 

tendo sido detectada uma diminuição do número de machos entre os caranguejos. A população 

de larvas de Cirripedia, crustáceos conhecidos como cracas, aumentou devido à maior 

disponibilidade de rochas utilizadas na construção dos cais. Por outro lado, a elevada 

diversidade específica tem sido mantida, mesmo após a construção do Porto (SUAPE, 2000). 

Quanto aos moluscos, o Complexo de Suape possui representantes dos bivalves, com 

destaque para o marisco-pedra, a unha de velho, o sururu e a ostra de mangue. A submersão 

permanente de alguns bancos de areia e lama, decorrente das inundações do rio Ipojuca, causou 

alterações na estrutura dessas populações. 

Antes da implantação da SUAPE, eram conhecidas 46 espécies de peixes, como tainha e 

curimã, fauna esta que se manteve com as mesmas características, apesar dos impactos ambientais. 

Observou-se ainda, no local, indivíduos de pequeno e médio porte que naturalmente habitam a 

plataforma continental, o que indica um criadouro natural (SUAPE, 2000).  

Em relação à flora aquática, o RIMA do Porto de Suape identifica 187 espécies de 

microalgas, 75 macroalgas e uma fanerógama marinha. O referido RIMA do Porto de Suape 

menciona que, considerando estudos realizados antes da implantação do Porto, “[...] foi 

verificado que em virtude da grande quantidade de material em suspensão, como consequência 

das dragagens realizadas periodicamente, houve uma redução de 70% na densidade total de 

microalgas.” (SUAPE, 2000). Entre as espécies presentes no local, destacam-se Bacillaria 

paxillifer, Climacosphaenia moniligera, Coscinodiscus centralis, Chaetoceros curvisetus, C. 

lorenzianus, Cylindrotheca closterium e Nitzschia sigma como as mais importantes. Também a 

Lyngbya sp e a Merismopodia puncata, entre as primeiras, e a Ankistrodesmus convolutum e 

Staurastrum leptocladum, entre as segundas (SUAPE, 2000). 
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Os estudos sobre as macroalgas estão pouco aprofundados e os dados são posteriores 

à construção do Porto, enquanto que os levantamentos recentes indicam que a área de maior 

diversidade florística situa-se na baía de Suape, dentre as principais espécies encontradas tem-

se: Caulerpa racemosa, Halimeda incrassata e Ulva lactuca, Colponemia sinuosa, Dictyopteris 

delicatula e Sargassum sp, Acanthophora spicifera e a Gracilaria cerviconis (SUAPE, 2000). 

Por fim, cabe pontuar que o Brasil ocupa atualmente a quarta posição no ranking 

mundial dos incidentes envolvendo tubarões e seres humanos, tendo 102 casos registrados 

desde então, 57 deles em Pernambuco. O primeiro incidente em Pernambuco ocorreu em 1874, 

no entanto observou-se aumento no número de casos a partir da década de 1990. A ocorrência 

de interações entre tubarões e humanos pode estar relacionada a causas diversas e complexas 

e provavelmente estão vinculadas a características físicas do meio ambiente costeiro e pressões 

antropogênicas. Um dos possíveis fatores pode ter sido a implementação do Complexo 

Portuário de Suape, cuja atividade se intensificou no começo da década de 1990. Além disso, 

alguns tubarões demonstram tendência a se associar a regiões portuárias e a navios em trânsito 

(ISAF, 2016; COPPLESON, 1958; BALDRIDGE, 1974, apud ARAÚJO; FEITOSA; MATTOS, 2018). 

6.1.1. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC) 

Entre as questões ambientalmente sensíveis que devem ser consideradas como 

fatores restritivos para o Complexo Portuário de Recife e Suape, ressalta-se a proximidade das 

áreas onde as atividades portuárias são desenvolvidas com as UCs e com as áreas prioritárias 

para conservação da biodiversidade. Além disso, outras questões identificadas nos estudos 

ambientais analisados podem indicar fatores de sensibilidade ambiental relevantes para a 

análise da gestão socioambiental portuária. Assim sendo, são descritas as UCs e as áreas de 

sensibilidade ambiental situadas a um raio de 10 km do Complexo Portuário de Recife e Suape, 

com enfoque na interferência da atividade portuária em relação às áreas supracitadas.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído através da Lei nº 

9.985/2000, é o conjunto de UCs federais, estaduais e municipais constituídas com a função de 

salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 

preservando o patrimônio biológico existente (BRASIL, 2000b). Além disso, o SNUC tem como 

objetivo assegurar às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma 

racional, e ainda propiciar às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis. 

As UCs são classificadas em dois grupos: Proteção Integral e Uso Sustentável. As UCs 

de Proteção Integral visam à manutenção dos ecossistemas sem as alterações causadas por 

interferência humana, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.  Já as 

UCs de Uso Sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas (BRASIL, 2000b). 
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As UCs de Proteção Integral não permitem exploração ou aproveitamento dos recursos 

naturais e incluem as áreas classificadas como:  

» Parques nacionais 

» Reservas biológicas 

» Estações ecológicas 

» Monumentos naturais 

» Refúgios de vida silvestre (BRASIL, 2000b). 

Já as UCs de Uso Sustentável permitem 

exploração e aproveitamento econômico dos recursos de 

forma planejada, e incluem as áreas classificadas como: 

» Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

» Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

» Florestas nacionais 

» Reservas extrativistas 

» Reservas de fauna 

» Reservas de desenvolvimento sustentável 

» Reserva particular do patrimônio natural (BRASIL, 2000b). 

A Tabela 2 nomeia e explicita os instrumentos legais de criação dessas UCs sob 

responsabilidade do município do Recife. 

Denominação 
(decretos de 

regulamentação) 

Instrumento de 
criação 

(lei municipal nº/ano) 

Instrumento de 
regulamentação 

(decreto municipal 
nº/ano) 

Área 
(hectares) 

Bairro  

UC Jordão 
16.176/1996 (LUOS) 
17.295/2007(redefine 
limites) 

23.812/2008 38,37 
Imbiribeira/ 
Boa Viagem 

UP Lagoa do Araçá 16.176/1996 (LUOS) 18.029/1998 14,2 Imbiribeira 

UC Tamandaré 16.176/1996 (LUOS) 23.820/2008 8,5 Areias 

APA Engenho Uchôa 16.176/1996 (LUOS) 17.548/1996 192 Ibura 

APA Mata da Várzea 16.176/1996 (LUOS) 
20.629/2004 (declara APA) 
22.154/2006 

713,17 Várzea 

UC Curado 16.176/1996 (LUOS) 23.806/2008 113,66 Curado 

UC Dois Irmãos 
(abriga o Parque 
Estadual de Dois 
Irmãos)** 

16.176/1996 (LUOS) 23.807/2008 467,82 Dois Irmãos 

UC Dois Unidos 16.176/1996 (LUOS) 23.808/2008 52,14 Dois Unidos 

UC Mata do Barro 16.176/1996 (LUOS) 23.813/2008 224,2 Barro 

UP Ilha do Zeca 16.869/2003 
23.825/2008 e 
26.723/2012(planos 
específicos) 

31,87 
Ilha Joana 
Bezerra 

APA das Capivaras 16.719/2001 26.602/2012 20,75 Apipucos 

APA Campo do Jiquiá 
16.176/1996 (LUOS) 
16.785/2002 (altera os 
limites) 

21.828/2006 e 
26.668/2012(modifica o 
Anexo III) 

54,50 Jiquiá 

APA Açude dos Apipucos 16.609/2000 22.460/2006 89,28 Apipucos 

UC Sítio Grande 16.751/2002 23.819/2008 35,64 Imbiribeira 

No que tange às UCs, 

existem 25 unidades 

localizadas nas 

proximidades do Complexo 

Portuário de Recife e 

Suape. As UCs em questão 

englobam diversas áreas 

caracterizadas como Área 

de Proteção Ambiental 

(APA), parque, refúgio de 

vida silvestre e estação 

ecológica.  
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Denominação 
(decretos de 

regulamentação) 

Instrumento de 
criação 

(lei municipal nº/ano) 

Instrumento de 
regulamentação 

(decreto municipal 
nº/ano) 

Área 
(hectares) 

Bairro  

UC São Miguel 16.176/1996 (LUOS) 23.817/2008 18,77 Afogados 

Tabela 2 – UCs municipais do Recife 
Fonte: Recife (1996, 2000, 2001, 2002, 2003a, 2008b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Quanto às UCs estaduais e federais nas proximidades do Porto do Recife, suas descrições 

estão listadas a seguir: 

» Refúgio de Vida Silvestre Mata de Mussaíba: criados sob a Lei nº 14.324/11, com 272,2 

hectares de área, no município do Jaboatão dos Guararapes.  

» Refúgio de Vida Silvestre Mata de São João da Várzea: possui 64,52 hectares e está 

localizado no Recife.  

» Refúgio de Vida Silvestre Mata do Curado: com uma área de 102,96 hectares, localiza-se 

também no município do Recife. Está inserido na esfera administrativa estadual e foi criado sob 

a lei ordinária nº 9989/87, porém até o momento ainda se encontra sem Plano de Manejo.  

» Parque dos Manguezais: criado sob a Lei Municipal nº 16.176/96, possui 300 hectares de área. 

Constitui o maior remanescente de manguezal no Recife, prestando serviços ambientais, tais 

como o controle das marés (que evita enchentes), a reprodução e o desenvolvimento de várias 

espécies típicas desse ecossistema e a amenização climática local. 

» UC Caxangá: encontra-se no bairro de Caxangá, com área equivalente a 102,2 hectares, na Bacia 

Hidrográfica do Rio Capibaribe e apresenta vegetação de cultura de subsistência (RECIFE, 

2008b). 

A Figura 1 apresenta as UCs e as áreas de sensibilidade ambiental próximas ao Porto 

do Recife. 
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Figura 1 – UCs e sensibilidade ambiental no entorno do Porto do Recife  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Com relação ao Porto de Suape, segundo o RIMA elaborado previamente à construção 

do Porto, cinco UCs são mais influenciadas pela atividade portuária, são elas: Estação Ecológica 

Bita e Utinga, Parque Estadual Mata do Zumbi, Parque Estadual Mata de Duas Lagoas, Parque 

Natural Estadual de Suape e Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti (PMAHC). 

» Estação Ecológica Bita e Utinga: criada em 5 de junho de 2012 pelo Decreto nº 38.261, 

possui 2.467,1 hectares, fazendo parte dos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo 

Agostinho. Ressalta-se a presença dos mananciais do Rio Bita e do Rio Utinga como seus 

principais atributos ambientais. A Estação possui, ainda, um Plano de Manejo, segundo o 

qual SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros é considerado 

como um confrontante à unidade por se encontrar 1 quilômetro dentro da zona de 

amortecimento, porém nenhuma ameaça específica é citada (PERNAMBUCO, 2012). 

» Parque Estadual Mata do Zumbi: criado a partir da Lei nº 14.324/11, possui 292,4 hectares 

de área e está situado no município do Cabo de Santo Agostinho. É ainda um representante 

de Mata Atlântica preservada e abriga em sua área a Lagoa do Zumbi. 

» Parque Estadual Mata de Duas Lagoas: criado sob a Lei nº 14.324/11, apresenta 140,3 

hectares de área e encontra-se no município do Cabo de Santo Agostinho. Quase toda a 

extensão é composta de vegetação secundária ainda em recuperação, com caules finos e 

ainda espaçados (VAN DORP, 2014). O Parque Estadual Mata de Duas Lagoas, juntamente 

com o Parque Estadual Mata do Zumbi, o Refúgio de Vida Silvestre Mata de São João da 

Várzea e o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Curado, ainda está com o Plano de Manejo em 

processo de criação, cujo edital já foi divulgado (PERNAMBUCO; RECIFE, 2013). 

» Parque Natural Estadual de Suape: localiza-se na divisa oeste do terreno do Porto de Suape 

(PERNAMBUCO, 1994). Abrangendo cerca de 1.606 hectares de área, o parque tem como 
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objetivo a preservação da fauna e da flora locais. O Parque Natural Estadual de Suape ainda 

não conta com Plano de Manejo. 

» Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti (PMAHC): tombado pela Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) em 1979, também houve a 

desapropriação da área pelo governo estadual. A criação do Parque Metropolitano de Santo 

Agostinho deu-se por meio de Decreto Estadual nº 5.554, de 6 de fevereiro de 1979, e 

posteriormente houve uma mudança de nome para Parque Metropolitano Armando 

Holanda Cavalcanti devido ao Decreto Estadual nº 5.765, de 15 de maio de 1979 (BRASIL, 

2018b). Assim como o Parque Natural Estadual de Suape, o PMAHC ainda não possui Plano 

de Manejo.  

Além dessas UCs, encontram-se parcialmente inseridas no território de Suape, e, 

portanto, influenciadas pelas atividades do Porto de Suape, as seguintes UCs estaduais: 

» Área de Relevante Interesse Ecológico Ipojuca/Merepe: criada pelo Decreto nº 

41.405/2014, com 1.488,81 hectares de mata atlântica, mangues e restingas, no município 

de Ipojuca. 

As UCs, áreas de sensibilidade ambiental e sítios arqueológicos estão apresentados na Figura 

2. 

 

Figura 2 – UCs e sensibilidade ambiental no entorno do Porto de Suape  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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6.1.2. ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO 

O Complexo Portuário está inserido em região considerada como área extremamente 

prioritária para conservação.  Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), as áreas prioritárias 

para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade:  

[...] são um instrumento de política pública para apoiar a tomada de decisão, de forma 

objetiva e participativa, no planejamento e implementação de ações como criação de 

unidades de conservação, licenciamento, fiscalização e fomento ao uso sustentável. 

As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias foram instituídas 

formalmente pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004 no âmbito das atribuições do 

MMA. (BRASIL, 2017f, não paginado). 

Na região dos portos foram identificadas nove áreas prioritárias para conservação, 

sendo elas: Guadalupe; Plataforma externa Cabo Calcanhar a Alagoas; Talude Continental Cabo 

Calcanhar a Alagoas; Ipojuca; Cabo; Pina – Parque dos Manguezais; Capibaribe e Tegipió; 

Camaragibe – Tapacurá; e Itamaracá – Coetés. A Figura 3 e a Figura 4 apresentam as áreas 

prioritárias para conservação no entorno dos portos do Recife e de Suape, respectivamente. 

 

Figura 3 – Áreas prioritárias para conservação no entorno do Porto do Recife  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5092.htm
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Figura 4 – Áreas prioritárias para conservação no entorno do Porto de Suape  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

6.2. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

A gestão socioambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de 

sustentabilidade. Nesse sentido, a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009b) estabelece que 

os portos e terminais marítimos devem adotar medidas administrativas e legais de forma que 

se institua um Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho. O objetivo desse 

Setor é implementar estudos e ações de gestão socioambiental, promover a conformidade 

ambiental do Complexo Portuário, a integração das variáveis de meio ambiente, segurança e 

saúde no planejamento do desenvolvimento e zoneamento portuário. Para isso, é necessária a 

atuação integrada de diversas entidades e instituições que interagem com base em objetivos e 

funções próprias, a partir de uma lógica de comando e controle.   

As agências estatais de controle ambiental, segurança marítima e vigilância sanitária 

exercem o papel de reguladores, enquanto que os terminais, as instalações, os 

operadores e responsáveis pelas instalações portuárias figuram como componentes 

regulados. A particularidade interessante desse recorte diz respeito à autoridade 

portuária, que tem o dever de exercer ambos os papéis ao mesmo tempo, segundo 

suas atribuições legais. O Ministério Público também apresenta um caráter 

diferenciado, pois regula a atuação dos agentes privados e órgãos públicos, buscando 

garantir o cumprimento da legislação e as obrigações de cada componente.  

Os instrumentos de mercado também interferem na dinâmica do sistema e, apesar de 

não exercerem diretamente a regulação, são capazes de provocar mudanças em 

determinados componentes, a partir da ótica da certificação ambiental e diferencial 

competitivo. Outros componentes presentes correspondem a organizações auxiliares, 
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que atuam junto aos agentes regulados nos processos de adequação ambiental. Nessa 

classe se encontram a universidade, empresas de consultoria, auditores e prestadores 

de serviço. (KITZMANN; ASMUS; KOEHLER, 2014, p. 157). 

A gestão socioambiental do setor portuário é um processo contínuo através do qual são 

definidos objetivos e metas relacionadas à proteção do meio ambiente e à saúde e segurança 

dos trabalhadores do setor e da comunidade do entorno portuário. Considerando que a política 

ambiental brasileira é essencialmente baseada em instrumentos de comando e controle, sendo 

o principal deles o licenciamento ambiental, verifica-se que a gestão socioambiental do setor 

portuário deve promover a mediação de interesses e conflitos entre as diversas entidades e 

atores sociais envolvidos nas atividades portuárias. Desse modo, possibilita-se a melhoria 

contínua da qualidade ambiental do entorno portuário, bem como garante-se a conformidade 

ambiental das atividades desenvolvidas nas instalações portuárias.  

A Figura 5 apresenta o modelo do sistema de gestão socioambiental do setor portuário, 

indicando o fluxo dos processos necessários aos atendimentos das condicionantes legais e a forma de 

atuação das instituições e agentes normalmente envolvidos nessas atividades. 

 

Figura 5 – Modelo do Sistema de Gestão Socioambiental Portuário 
Fonte: Koehler (2008). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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A fim de caracterizar a estruturação da gestão socioambiental do Complexo Portuário 

de Recife e Suape, em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009b) e com 

as Diretrizes Socioambientais do então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

(MTPA), verificam-se neste diagnóstico a estrutura, o corpo técnico e os dados ambientais das 

instalações que compõem o Complexo Portuário a partir das informações disponibilizadas por 

meio de questionários, entrevistas e visitas técnicas. 

Consideraram-se ainda, entre outras questões, o dimensionamento da equipe 

disponível para a gestão socioambiental das instalações, a implementação de modelos de gestão 

ambiental, a obtenção de certificações ambientais e o comprometimento com ações integradas 

de gestão e monitoramento ambiental.  

6.2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

Para a análise da estrutura organizacional de meio ambiente do Complexo Portuário 

de Recife e Suape, são utilizadas como base as diretrizes da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) em relação ao quadro técnico. Consta na Agenda Ambiental Portuária, 

promulgada pela Resolução da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) 

nº 006, a seguinte observação: 

 [...] os portos organizados e demais instalações portuárias deverão constituir núcleos 

ambientais para, e, a partir deles, internalizarem as conformidades ambientais. Esses 

núcleos deverão estar adequadamente constituídos em consonância com a escala e 

forma de atividade que praticam, sendo capazes de gerenciar o sistema de gestão a 

ser implantado (BRASIL, 1998, não paginado). 

Dessa forma, evidencia-se no Complexo Portuário de Recife e Suape que, além do 

fortalecimento do núcleo de meio ambiente para lidar com as questões ambientais portuárias 

em seu estado atual e nas expansões previstas, o Complexo considera as diretrizes da ANTAQ 

no que diz respeito às ações desenvolvidas por ele para fortalecer as atividades de gestão 

ambiental portuária. 

A Autoridade Portuária do Porto do Recife respondeu em questionário on-line que 

possui estrutura organizacional de meio ambiente, a qual é composta por dois engenheiros e 

um técnico de segurança de trabalho, totalizando três profissionais. Quanto ao Porto de Suape, 

a Autoridade Portuária informou que o núcleo ambiental conta com 11 profissionais formados 

nas áreas técnicas necessárias para sua composição, contemplando Oceanografia, Biologia, 

Geografia e Engenharia Ambiental, além de outros 16 profissionais com formações diversas, os 

quais atuam diretamente na Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (DMS). 

Em relação aos arrendatários do Porto do Recife, a Agemar – Transportes e 

Empreendimentos Ltda. respondeu que não possui uma estrutura organizacional de meio 

ambiente. No que diz respeito ao Porto de Suape, os arrendatários Atlântico Terminais S.A., 

Suata Serviços e Logística Ltda., Decal Brasil Ltda., Nacional Gás/Brasilgas e Copagaz 

Distribuidora de Gás S.A. informaram não possuir núcleo ambiental consolidado. A Pandenor 

Importação e Exportação declarou que conta com três profissionais responsáveis pelo núcleo 

ambiental, enquanto que a Tecon Suape S.A. informou que tem quatro profissionais em sua 

estrutura organizacional de meio ambiente. Além disso, o TUP Estaleiro Atlântico Sul afirmou 

não possuir núcleo ambiental consolidado. 
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Ressalta-se que a existência de um núcleo ambiental que conte com profissionais 

capacitados na área é uma das diretrizes socioambientais do então MTPA, por ser fundamental 

para a condução das atividades de gestão e controle do meio ambiente. O objetivo de tal gestão 

é estabelecer procedimentos a serem adotados com vistas à redução de impactos e riscos 

ambientais, por meio de medidas preventivas e corretivas, e se responsabilizar pelo 

planejamento e pela condução das ações em casos de emergência.  

6.2.2. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 

Segundo o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA): 

A gestão socioambiental constitui-se em forma e método de sistematização das 

considerações ambientais, por meio da adoção de práticas e métodos administrativos 

sustentáveis de controle e mitigação dos impactos ambientais, gerados pelas atividades 

desenvolvidas por uma entidade. Essa sistematização ocorre, via de regra, por meio da 

elaboração de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) (BRASIL, 2016, p. 38).  

O SGA deve ser embasado em alguns princípios básicos, como comprometimento, 

planejamento, operação, avaliação e análise crítica, viabilizando melhorias contínuas do sistema 

de gestão e seus procedimentos. Conforme sugerido na norma ISO 14001, o SGA inclui requisitos 

gerais e implementação de política ambiental seguida de planejamento (considerando aspectos 

ambientais, requisitos legais, objetivos, metas e programa de gestão ambiental), implementação 

e operação, e verificação das ações por parte dos administradores (ABNT, 2015). 

As Autoridades Portuárias de Recife e Suape informaram não possuir SGA 

implementado, bem como os terminais arrendados de Suape: Atlântico Terminais, Suata, 

Brasilgas e Copagaz. Entretanto, os seguintes terminais arrendados no Porto de Suape 

afirmaram possuir SGA: 

» Decal 

» Pandenor 

» Tecon. 

O TUP Estaleiro Atlântico Sul declarou no questionário on-line que possui SGA 

implementado. Quanto aos arrendatários do Porto do Recife, a Agemar informou não possuir 

SGA. Não foram disponibilizadas informações sobre as demais instalações.  

No intuito de ampliar as ações de Gestão Ambiental Portuária para além dos limites 

do Porto Organizado e integrá-las ao Gerenciamento Costeiro, surgiram as Agendas Ambientais 

Portuárias (AAP). Tais documentos, previstos na Resolução CIRM-06/1998, constituem 

instrumentos eficientes para aprimorar a GAP considerando as inter-relações dos portos com o 

ambiente costeiro/marinho. Nesse contexto, o Porto de Suape elaborou suas Agendas 

Ambientais em 2018.  

No que tange às práticas, o Porto de Suape demonstra estar em consonância com o 

que preza sua AAP, adequando-se ainda ao Plano de Ação Federal para a Zona Costeira 2017-

2019 quanto às responsabilidades socioambientais dos Portos brasileiros. A execução do Plano 

de Ação que consta na sua agenda, cujos horizontes contemplam curto, médio e longo prazos 

(dois, quatro e oito anos), constitui um compromisso pactuado diante da sociedade entre 

Autoridade Portuária, órgãos fiscalizadores/reguladores e prestadores de serviço com a 
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qualidade ambiental na sua área de influência. A execução das ações previstas constitui um 

marco na articulação entre o Gerenciamento Costeiro (descrito no capítulo 7.3.2) e a Gestão 

Ambiental Portuária. 

6.2.3. CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

As certificações ambientais buscam dar visibilidade às ações institucionais e podem atrair 

investidores com preocupação ambiental. Além disso, demonstra para a sociedade, colaboradores e 

clientes que a instalação portuária tem compromisso com o meio ambiente. Entre os selos e 

certificados disponíveis, a série ISO 14000 é a mais conhecida e reconhecida. Além dela, é relevante 

para o setor portuário a certificação OSHAS 18001, que se refere à saúde e segurança do trabalho. A 

adesão e a certificação previstas nessas normas são voluntárias, e comprovam o desempenho da 

gestão socioambiental de empresas. Uma de suas características é a padronização de rotinas e de 

procedimentos, segundo um roteiro válido internacionalmente, cujo objetivo principal é buscar a 

melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação certificada.  

As Autoridades Portuárias declararam que os portos do Recife e de Suape não 

possuem certificação ISO 14001 e OHSAS 18001. Contudo, no Porto de Suape, os arrendatários 

Decal, Pandenor e Tecon informaram, por intermédio de questionário on-line, que possuem a 

certificação ISO 14001. As demais instalações informaram não a possuir. 

6.2.4. AÇÕES INTEGRADAS DO COMPLEXO PORTUÁRIO 

A construção de um modelo de gestão socioambiental para o Complexo Portuário deve ser 

balizada pelo objetivo de garantir a gestão integrada das questões socioambientais, assegurando a 

participação direta de todos os agentes envolvidos, possibilitando o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências, buscando alternativas e soluções eficientes para mitigar impactos 

negativos e potencializar impactos positivos da atividade portuária sobre o meio ambiente, a cidade e 

a população do entorno. A proposta do referido modelo deve levar em consideração, ainda, o processo 

de gestão individual de cada agente, que passa por contínuas transformações quanto à estrutura 

organizacional e seu modo de funcionamento. 

A execução de ações integradas possibilita qualificar as relações e dar mais agilidade aos 
processos intra e interinstitucionais, considerando, além das Autoridades Portuárias, terminais 
arrendados e TUP, órgãos licenciadores, fiscalizadores, prefeituras e a comunidade do entorno 
do Complexo. 

Assim, neste tópico pretende-se identificar a integração entre as ações empreendidas 

e o uso de técnicas e ferramentas de acompanhamento e gerenciamento para implementação 

das ações, planos e programas de cunho socioambiental do Complexo Portuário. 

A Autoridade Portuária de Suape disponibilizou um documento que descreve um 

projeto de cooperação técnica entre a União e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO – do inglês United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) denominado “Pacto por Suape Sustentável – Ampliação da Capacidade 

Institucional e de Gestão de Ações para o Desenvolvimento Socioambiental de Suape – 

Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros”. Esse projeto tem como objetivo 

alcançar um plano estratégico para ações que fortaleçam o território de Suape em relação ao 

meio ambiente, à cultura, à educação e ao âmbito social, de maneira que haja uma melhoria nas 
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condições de vida da população que interage com o Porto, direta ou indiretamente, bem como 

uma relação sustentável com o meio ambiente e sua diversidade (PERNAMBUCO, 2016d). 

6.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o 

reconhecimento público de que suas atividades estão sendo desenvolvidas em conformidade 

com a legislação ambiental, assegurando a qualidade dos recursos naturais e sua 

sustentabilidade. Esse instrumento é previsto na Lei Federal nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), 

conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente, sendo obrigatória para empreendimentos 

com possibilidade de gerar impactos ambientais.  

As principais diretrizes legais para a execução do licenciamento ambiental estão 
expressas na Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981) e nas Resoluções Conama nº 001/1986 (BRASIL, 
1986) e nº 237/97 (BRASIL, 1997a). Além destas, as publicações da Lei Complementar nº 
140/2011 (BRASIL, 2011c) e do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015d) ordenaram a 
competência do licenciamento, tendo como fundamento a localização geográfica do 
empreendimento e sua tipologia. Recentemente o Governo Federal, através do Decreto nº 
8.437/2015 (BRASIL, 2015d), revisou a competência de processos de licenciamento que são 
atualmente conduzidos pelo Ibama e daqueles que atualmente são licenciados por órgãos 
estaduais ou municipais de meio ambiente. A Portaria MMA nº 424/2011 trata de 
procedimentos específicos a serem aplicados pelo Ibama na regularização de portos e terminais 
portuários, bem como os outorgados às companhias docas (BRASIL, 2011b).  

No âmbito da atividade portuária, o licenciamento ambiental busca garantir a 

qualidade ambiental da região, minimizar os impactos negativos e reforçar os benefícios da 

atividade quanto aos aspectos sociais e econômicos. 

Ressalta-se ainda a participação dos gestores de UC nos processos de licenciamento 

ambiental de competência federal, disciplinada pela Resolução Conama nº 428/2010 (BRASIL, 

2010a). Há ainda a Portaria Interministerial MMA/MJC/MS/MinC nº 60/2015 (BRASIL, 2015a), a 

qual estabelece as diretrizes para a atuação de outros órgãos e entidades da administração 

pública federal, como o Iphan, a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Fundação Cultural 

Palmares (FCP) e o Ministério da Saúde, em processos de licenciamento ambiental de 

competência federal. 

De maneira complementar, no estado de Pernambuco, a Lei nº 14.249 de 2010 dispõe 

sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e dá 

outras providências (PERNAMBUCO, 2010a). 

Esta seção tem o objetivo de avaliar o status do licenciamento ambiental e a 

regularização ambiental das instalações portuárias que compõem o Complexo Portuário, a partir 

das licenças ambientais disponibilizadas para análise. Também é apresentado o atendimento 

das condicionantes ambientais das licenças recebidas, quando disponibilizados os respectivos 

relatórios. Assim sendo, as seções seguintes apresentam a situação atual do licenciamento 

ambiental do Complexo Portuário de Recife e Suape, considerando os Portos Organizados, os 

terminais arrendados e o TUP. 
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6.3.1. PORTOS ORGANIZADOS 

O licenciamento ambiental dos Portos Organizados de Recife e Suape possuem uma 

característica adicional, assim como outros portos do País, pois sua construção é anterior à 

regulamentação do licenciamento ambiental brasileiro. O Governo Federal, como forma de 

resposta à sociedade sobre o licenciamento ambiental, lançou em 2002 o Decreto nº 4.340, que 

dispõe, em seu art. 34, que: 

Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem 

as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir 

da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente 

mediante licença de operação corretiva ou retificadora (BRASIL, 2002, não paginado). 

Até 2011, 11 portos brasileiros haviam feito o pedido de licenciamento ambiental. 

Visando garantir celeridade ao processo de regularização ambiental, foi lançada a Portaria 

Interministerial MMA/SEP/PR nº 425/2011 (BRASIL, 2011d) que institui o Programa Federal de 

Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) de portos e terminais portuários 

marítimos, inclusive os outorgados às Companhias Docas, vinculadas ao Ministério da 

Infraestrutura (BRASIL, 2011b).  

Os portos do Recife e de Suape possuem suas licenças de operação renovadas, tendo 

como órgão licenciador responsável a CPRH. Sendo assim, a Renovação da Licença de Operação 

(RLO) de nº 05.16.05.002289-8 do Porto de Suape está em vigência até 20 de junho de 2021, 

sob o protocolo nº 010169/2015, enquanto que a RLO do Porto do Recife de nº 

05.17.04.001211-0 está em vigência até 9 de abril de 2020, sob o protocolo nº 012958/2016. 

A Tabela 3 apresenta as licenças ambientais disponibilizadas pelas Autoridades 

Portuárias utilizadas neste diagnóstico. 

Empresa Tipo de instalação Licença 
Data de 
validade 

SUAPE Autoridade Portuária RLO nº 05.16.05.002289-8 20/06/2021 

Porto do Recife S.A. Autoridade Portuária RLO nº 05.17.04.001211-0 09/04/2020 

Tabela 3 – Licenças de operação disponibilizadas pelas Autoridades Portuárias 
Fonte: Pernambuco (2015a, 2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Dentre as principais condicionantes previstas nas licenças ambientais estão aquelas que 

se referem aos monitoramentos, ao controle ambiental e ao gerenciamento de riscos, conforme 

aborda-se na seção 6.3.3.  

6.3.2. TERMINAIS ARRENDADOS E TUP 

Os terminais arrendados de Suape e o TUP Estaleiro Atlântico Sul são licenciados pela 

CPRH. Já os arrendatários do Porto do Recife são licenciados pela Secretaria de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade (SMAS) da Prefeitura do Recife. 

A Tabela 4 apresenta as licenças ambientais disponibilizadas pelas empresas e utilizadas 

neste diagnóstico. As tabelas apresentadas do Apêndice 8 identificam uma síntese das licenças 

ambientais das instalações portuárias dos Complexos, assim como suas condicionantes. Ressalta-se 

que o Atlântico Terminais e o Copagaz, ambos arrendatários do Porto do Recife, não disponibilizaram 
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suas licenças, bem como os arrendatários de Suape: Liquigás Distribuidora S.A., Bunge Alimentos 

S.A., Supergasbras Energia Ltda. (Minasgás) e Petrobras Transporte S.A. (Transpetro). 

Empresa 
Tipo de 

instalação 
Porto Licença 

Data de 

validade 

Agemar Terminal arrendado Recife LO nº 704/2016 14/12/2018 

Rhodes S.A. Terminal arrendado Recife LS nº 021/2017 20/01/2019 

Sociedade Comercial e de Serviços 
Químicos Ltda. (SCS) 

Terminal arrendado Recife LO nº 174/16 06/04/20184 

Fertilizantes do Nordeste Ltda. 
(Fertine) 

Terminal arrendado Recife LO nº 631/2016 19/11/2018 

Camil Alimentos S.A. Terminal arrendado Recife LO nº 409/2016 14/12/2018 

Decal Terminal arrendado Suape 
RLO nº 
05.17.11.003802-6 

12/11/2020 

Pandenor Terminal arrendado Suape 
RLO nº 
05.15.09.004515-7 

17/09/2018 

Suata Terminal arrendado Suape 
LO nº 
05.15.09.004359-7 

21/09/2018 

Tecon Suape Terminal arrendado Suape 
RLO nº 
05.16.12.005473-6 

06/01/2019 

Agrovia do Nordeste S.A. Terminal arrendado Suape 
LO nº 
03.16.10.004658-0 

13/10/2018 

Ultragaz (Bahiana Distribuidora de Gás 
Ltda.) 

Terminal arrendado Suape 
RLO nº 
05.17.07.002205-9 

09/07/2021 

Terminais Marítimos de Pernambuco 
S.A. (Temape) 

Terminal arrendado Suape 
LO nº 
03.16.05.001931-3 

08/05/2020 

TUP EAS TUP TUP EAS 
RLO nº 
05.16.05.002033-7 

18/05/20185 

Tabela 4 – Resumo das licenças ambientais dos terminais arrendados e do TUP do Complexo Portuário de 
Recife e Suape 

Fonte: Recife (2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2017) e Pernambuco (2014, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016a, 2016c, 
2017a, 2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

6.3.3. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS LICENÇAS AMBIENTAIS E SUAS 
CONDICIONANTES DO COMPLEXO PORTUÁRIO 

Dentre as principais condicionantes referentes ao gerenciamento de riscos exigida 

pela CPRH, consta a manutenção adequada do sistema de proteção contraincêndio, a operação 

adequada da caixa separadora de água e óleo (SAO), o fornecimento e a fiscalização do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos operadores dos terminais, além do dever de 

comunicar à CPRH sobre casos de emergências ambientais. No que tange às medidas de controle 

ambiental, conforme a licença, solicita-se de modo geral o monitoramento de efluentes com 

periodicidade mensal ou trimestral; a elaboração de inventário de emissões atmosféricas; o 

monitoramento da qualidade do ar semestralmente ou anualmente; além do cumprimento do 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (PERNAMBUCO, 2014, 2015a, 2015b, 

2015c, 2015d). 

                                                           

4 A empresa informou que sua licença foi renovada com nova data de validade em 04/04/2018, entretanto, não 

disponibilizou o documento até a conclusão deste diagnóstico.  
5 O TUP EAS não disponibilizou informações sobre a renovação da sua licença ambiental até a conclusão deste 

diagnóstico. 
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No caso dos terminais licenciados pela SMAS, é exigido o cuidado com armazenagem, 

manuseio, descarte e disposição final de produtos segundo suas Fichas de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), assim como o PGRS, além da manutenção e limpeza 

dos sistemas de esgoto periodicamente, o inventário de emissões de material particulado, entre 

outras condicionantes (PERNAMBUCO, 2014, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016b). 

As tabelas disponibilizadas no Apêndice 8 identificam uma síntese das licenças 

ambientais das instalações portuárias dos Complexos, assim como suas condicionantes. 

Por fim, dentre as condicionantes das licenças ambientais, destaca-se que estas 

estipulam a execução de programas de gerenciamento, controle e monitoramento, visando 

minimizar os impactos das atividades portuárias ao meio físico, biótico e antrópico do entorno 

do Complexo Portuário. Os programas exigidos para todas as instalações do Complexo Portuário 

estão listados na Tabela 5. 

Empresa 
Tipo de 

instalação 
Porto Planos e programas exigidos por LO 

Porto do 
Recife S. A. 

Autoridade 
Portuária 

Recife 
• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Manutenção do Sistema de Drenagem. 

SUAPE 
Autoridade 
Portuária 

Suape 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Pluviais 

• Plano de Atendimento à Emergência Ambiental 

• Plano de Ajuda Mútua. 

Agemar Arrendatário Recife 
• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Manutenção do Sistema de Drenagem. 

Camil Arrendatário Recife • Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Fertine Arrendatário Recife • Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Rhodes Arrendatário  Recife • Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Suata Arrendatário Suape 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Regularização da Estrutura Portuária 

• Programa de Manutenção do Sistema de Esgoto. 

Pandenor Arrendatário Suape 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Manutenção do Sistema de Esgoto 

• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes 

• Plano de Emergência Individual. 

Brasilgas Arrendatário Suape 

• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes 

• Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 

• Programa de Monitoramento dos Passivos Ambientais 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Regularização do Sistema de Drenagem 

• Programa de Manutenção do Sistema de Esgoto. 

Tecon Arrendatário Suape 

• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes 

• Programa de Regularização e Manutenção do Sistema de 

Esgoto 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Decal Arrendatário Suape 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes 

• Programa de Regularização dos Equipamentos 

• Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes. 

Agrovia Arrendatário Suape 

• Plano de Emergência Individual 

• Plano de Controle Ambiental 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Programa de Monitoramento de Efluentes. 
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Empresa 
Tipo de 

instalação 
Porto Planos e programas exigidos por LO 

Ultragaz Arrendatário Suape 
• Programa de Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Temape  Arrendatário Suape 

• Programa de Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Plano de Emergência Individual 

• Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

• Programa de Manutenção do Sistema de Drenagem 

• Programa de Monitoramento de Efluentes 

• Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar. 

EAS TUP TUP EAS 

• Programa de Monitoramento de Efluentes 

• Programa de Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário 

• Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

• Programa de Regularização do Sistema de Drenagem 

• Programa de Manutenção do Sistema de Ventilação 

• Programa de Gerenciamento da Água de Lastro 

• Programas Básicos Ambientais 

• Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 

• Programa de Manutenção dos Equipamentos e Instalações. 

Tabela 5 – Programas de gestão, controle e monitoramento exigidos nas licenças vigentes do Complexo 
Portuário de Recife e Suape 

Fonte: Recife (2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f, 2017) e Pernambuco (2014, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 
2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A avaliação quanto à implementação dos programas de monitoramentos exigidos nas 

licenças para cada instalação portuária, de acordo com a Tabela 5, é apresentada no item 6.4, 

juntamente com uma breve descrição dos programas, quando disponibilizados. 

6.4. PLANOS E PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO, 
CONTROLE, MONITORAMENTO, E DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Para garantir a gestão socioambiental do Complexo Portuário é necessário que as 

instalações implementem uma série de ações de gerenciamento e acompanhamento dos 

processos, de controle dos impactos causados pelas atividades potencialmente poluidoras e de 

monitoramento dos parâmetros de qualidade socioambiental, visando mitigar os impactos 

ambientais e os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, de maneira a atender à 

legislação vigente sobre a atividade portuária.  

Os programas de controle ambiental apresentam o detalhamento das ações, os 

procedimentos e as medidas voltadas à minimização dos impactos ambientais gerados pela 

atividade portuária.  

Por sua vez, os programas de monitoramento são instrumentos para verificar a 

ocorrência de impactos ambientais e avaliar se as medidas mitigadoras implementadas são 

eficazes. Incluem cronograma de medições em campo, coleta de amostras e análises físico-

químicas e biológicas para determinados parâmetros. 
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Já os programas de gerenciamento englobam ações e medidas estruturais a serem 

implementadas para prever a qualidade ambiental de um meio específico, e realizar 

intervenções se houver necessidade. 

Por fim, os programas de ações sociais, comunicação e interface com a população definem 

um cronograma de ações para estabelecer um canal de diálogo entre empreendedor e população 

externa. As ações incluem divulgar a importância estratégica do empreendimento como 

instrumento de desenvolvimento local e regional, divulgar quais os impactos ambientais da atividade 

e as medidas de mitigação implementadas, e auxiliar no desenvolvimento social da região.  

As seções a seguir apresentam a análise do status de implementação dos programas de 

gerenciamento, controle e monitoramento ambiental exigidos pelos órgãos licenciadores, conforme 

informações apresentadas na Tabela 5, com enfoque em objetivos, periodicidade e resultados 

esperados, avaliando a conformidade com as exigências previstas em licença e destacando ações 

integradas implementadas, bem como os avanços alcançados.  

Ressalta-se que, além dos programas detalhados, as LOs exigem a implementação de outros 

programas, de acordo com informações exibidas na Tabela 5, mas não estão descritos neste 

documento pois não fazem parte do escopo de análise deste Plano Mestre. 

6.4.1. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais 

fatores limitantes ao desenvolvimento regional. Dessa forma, o monitoramento da qualidade das 

águas em locais onde se desenvolve a atividade portuária é de suma importância para a verificação 

e a mitigação de possíveis impactos causados pela contaminação dos corpos hídricos. 

A SUAPE realiza um Programa de Monitoramento da Qualidade das Água em caráter 

proativo, pois este programa não é exigido  na LO. Já as licenças dos arrendatários Decal e 

Temape exigem a implementação de Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas, 

porém os representantes afirmaram não realizar tal análise atualmente. 

A qualidade da água é monitorada no contexto do monitoramento ambiental do Porto de 

Suape, que contempla ainda sedimentos e biota. As coletas são feitas em 15 pontos localizados na 

área portuária e adjacências, o que permite verificar a qualidade ambiental no mar e estuários tanto 

nas áreas operacionais do Porto quanto nas áreas mais sensíveis ou relevantes sob o ponto de vista 

ambiental. Amostras para análise são tomadas trimestral, semestral ou anualmente, de acordo com 

a persistência dos parâmetros monitorados, que incluem, além dos parâmetros hidrológicos básicos, 

nutrientes e contaminantes, como metais pesados, hidrocarbonetos, pesticidas e organoclorados. 

Os dados obtidos são comparados aos valores de referência descritos na Resolução Conama nº 

357/2005 e interpretados sob o ponto de vista ambiental. O programa de monitoramento ambiental 

do Porto de Suape é essencial para que seja acompanhada a forma como a atividade portuária 

interfere na qualidade ambiental da área, bem como para avaliar e melhorar continuamente os 

procedimentos de controle ambiental adotados pela Autoridade Portuária e praticados pelos 

usuários do Porto (SUAPE, 2016n). 

Apesar de não constar como exigência da licença, o TUP EAS disponibilizou relatórios de 

monitoramento da qualidade das águas referentes aos meses de maio, julho e novembro de 
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2016 e janeiro de 2017, onde são apresentadas análises de água superficial e subterrânea. 

Conforme disposto no referido relatório, o objetivo principal deste programa é garantir a 

manutenção das condições ambientais do ambiente estuarino onde se desenvolve o 

empreendimento, através do acompanhamento temporal da qualidade da água e do 

monitoramento dos efeitos tóxicos ocasionado pelo acúmulo de poluentes no meio aquático. 

As amostras para análise da qualidade da água superficial foram retiradas em seis 

pontos: cinco no Rio Tatuoca e um no Rio Massangana. Os parâmetros analisados no 

monitoramento foram: salinidade, pH, turbidez, nitrogênio total, nitrato (como NO3) e oxigênio 

dissolvido. Do ponto de vista das análises físico-químicas, os resultados encontrados nas 

estações investigadas ficaram, de um modo geral, dentro dos padrões estabelecidos para 

regiões marinhas e estuarinas ao longo do Nordeste brasileiro. No entanto, algumas estações 

apresentaram valores fora dos padrões esperados, os quais são de cunho pontual, não 

caracterizando um resultado permanente para a região (INSTITUTO MONITORE, 2017). 

Em relação às águas subterrâneas, foram retiradas amostras de dois poços de 

monitoramento (piezômetro) que captam o aquífero freático, e de dentro do dique-seco, na 

área do TUP EAS, localizado na Ilha de Tatuoca. Os resultados, no geral, apresentaram-se dentro 

do padrão recomendado, já os parâmetros Fe, Al, Cl, Na, Mg, SO4 e sólidos totais dissolvidos que 

obtiveram níveis mais altos podem ser explicados por causas naturais, sendo características de 

ambientes estuarinos e de sedimentos argilosos, tais como as condições encontradas na Ilha de 

Tatuoca (INSTITUTO MONITORE, 2017). 

6.4.2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO 

A água de lastro tem como objetivo evitar a instabilidade decorrente de variações no 

peso devido às cargas que as embarcações transportam. Nesse sentido, estão previstos três 

tipos diferentes de controle de introdução de espécies exóticas. O primeiro refere-se à 

fiscalização realizada pela Marinha do Brasil que, por meio da Norma da Autoridade Marítima 

(NORMAM) 20 (BRASIL, 2014a), estabelece que todo navio, nacional ou estrangeiro, realize 

troca de água de lastro a, pelo menos, 200 milhas náuticas da costa e em um local com, no 

mínimo, 200 m de profundidade. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

atua nas questões sanitárias relativas ao tema supracitado. Desse modo, os navios devem enviar 

formulários preenchidos com informações das trocas de lastro realizadas, tanto para a Anvisa 

(2006) quanto para a Diretoria de Portos e Costas (BRASIL, 2014a).  

O segundo tipo de controle envolve o monitoramento da água de lastro, que é 

realizado em embarcações atracadas nas instalações portuárias. A metodologia de realização 

desse monitoramento inclui adentrar nas embarcações e coletar uma amostra de água, o que 

pode ser um desafio, já que a entrada de pessoas na embarcação depende da autorização de 

outros atores envolvidos, não sendo os da Autoridade Portuária e dos terminais.  

 O terceiro tipo de controle está previsto na Portaria SEP nº 104/2009 (BRASIL, 2009b), 

que dispõe sobre a criação do SGA e, que através desse instrumento, constitui como 

competência do SGA o monitoramento ambiental de biota aquática, incluindo espécies exóticas 

invasoras identificadas no corpo hídrico. Por fim, no que tange ao monitoramento de água de 

lastro, estão envolvidas autoridades relacionadas às relações exteriores, órgãos federais, 
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estaduais e municipais, indústria marítima, institutos de pesquisa e ensino. Trata-se de um 

assunto multidisciplinar cujo tratamento é de alta complexidade. 

 No que se refere à responsabilidade da Autoridade Portuária, a Convenção encoraja 

os Estados-Membros a realizarem pesquisas biológicas em seus portos e disseminar 

amplamente os resultados de suas investigações, de forma a minimizar as chances de 

transferência de espécies introduzidas já conhecidas. Além disso, sugere-se que os portos 

disponham de instalações para recepção e descarte ambientalmente adequados de água e 

sedimentos de lastro oriundos de embarcações que por alguma razão não têm condições de 

atender aos padrões de tratamento com uso de métodos eficientes e aprovados pela IMO. O 

Porto de Suape acata à recomendação da Convenção por meio do monitoramento periódico da 

biota incrustante em placas de controle de biota exótica, além de adotar medidas de prevenção 

da introdução de tais espécies, conforme a Portaria Suape nº 16/2018. 

O TUP EAS é a única instalação do Complexo que possui o gerenciamento de água de 
lastro como condicionante da sua renovação da LO, e afirmou que realiza o controle. 

6.4.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 

A sedimentação de partículas minerais como areia, silte e argila, além de matéria 

orgânica e metais nos corpos d’água, é um processo natural e possui importante função 

ecológica na cadeia trófica, pois acumula e, em muitos casos, redistribui elementos químicos à 

biota. Nesse contexto, a atividade de dragagem, por exemplo, pode aumentar a turbidez na 

coluna d’água e ressuspender sedimentos com alta toxicidade. 

No que diz respeitos às LOs, nenhuma das condicionantes exige o monitoramento 

de sedimentos. 

O monitoramento da qualidade do sedimento não é obrigatório por lei nem pela LO 

do Porto de Suape, exceto quando precede a execução de obras de dragagem. Assim, como boa 

prática, o Porto realiza o monitoramento periódico da qualidade dos sedimentos no contexto 

do monitoramento ambiental do Porto, que contempla ainda água e biota. As coletas são feitas 

em 15 pontos localizados na área portuária e adjacências, permitindo verificar a qualidade do 

sedimento marinho e estuarino nas áreas operacionais do Porto e nas áreas mais sensíveis ou 

relevantes sob o ponto de vista ambiental. Os dados obtidos são comparados aos valores de 

referência descritos na Resolução Conama nº 454/2012 e interpretados sob o ponto de vista 

ambiental. O programa de monitoramento ambiental do Porto de Suape é essencial para que a 

forma como a atividade portuária interfere na qualidade ambiental da área seja acompanhada, 

bem como para avaliar e melhorar continuamente os procedimentos de controle ambiental 

adotados pela Autoridade Portuária e praticados pelos usuários do Porto. 

Apesar de não ser exigido na sua licença ambiental, o TUP EAS realizou monitoramento 

da qualidade dos sedimentos em cinco pontos: no Rio Tatuoca a montante do empreendimento; 

defronte ao empreendimento; no Rio Massangana; no Canal dos Arrecifes; e no Porto externo. 

De acordo com o relatório de monitoramento, os sedimentos atendem à Resolução Conama nº 

344/2004 (BRASIL, 2004a), que trata da qualidade de sedimentos a serem dragados. A qualidade 

dos sedimentos também atende a todos os níveis de prevenção estabelecidos pela Resolução 

Conama nº 409/2009, que estabelece limite para o material dragado a ser disposto em áreas 

continentais (BRASIL, 2009a; INSTITUTO MONITORE, 2017). 
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6.4.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

No que tange à emissão de poluentes atmosféricos, a Resolução Conama nº 03/1990 
estabelece padrões de qualidade do ar, utilizados como limites de referência (BRASIL, 1990). 
Assim sendo, verifica-se a realização de campanhas de monitoramento da qualidade do ar no 
Complexo Portuário, no que se refere a emissões atmosféricas.  

Dentre os portos e terminais do Complexo Portuário, as LOs dos arrendatários 

Brasilgas e Temape e do TUP EAS exigem monitoramento da qualidade do ar externo, porém 

somente o EAS disponibilizou relatório de emissão. A realização deste relatório teve como 

objetivo determinar as concentrações e as taxas de emissão de material particulado e 

compostos orgânicos voláteis por meio da coleta de três amostras de cada uma das dez fontes 

estacionárias (chaminés) no EAS. As coletas foram realizadas segundo a metodologia da Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), e os resultados foram comparados com os limites estabelecidos pela legislação vigente 

para dutos e chaminés de fontes estacionárias, os quais se encontraram dentro do limite 

recomendado (EAS, 2016). 

No Porto de Suape, o controle e monitoramento da qualidade do ar são realizados por 

parte de cada empresa arrendatária, conforme o estabelecido pela Autoridade Ambiental 

durante emissão ou renovação de LO. As áreas portuárias e adjacentes contam com três 

estações de monitoramento da qualidade do ar, embora nenhuma dessas seja operada pela 

Autoridade Portuária. Esta apenas recebe, semestralmente, os dados coletados e mantém 

registro em banco de dados (SUAPE, 2018a). 

Deste modo, o Porto de Suape, por meio de parceria com a Refinaria Abreu e Lima 

(RNEST), recebe periodicamente relatórios do monitoramento da qualidade do ar das três 

estações de monitoramento mencionadas, os quais contemplam, entre outros, os parâmetros: 

ozônio (O3), monóxido de carbono (CO), dióxidos de nitrogênio (NO2), dióxidos de enxofre (SO2) 

e partículas inaláveis (PM10). Desta forma, o monitoramento realizado pela RNEST e 

disponibilizado para a Autoridade Portuária está em consonância com as diretrizes estabelecidas 

na Resolução Conama nº 3/1990. 

Além disso, foi estabelecida parceria com o Programa de Pós-Graduação de Engenharia 

Química da UFPE para dar suporte ao projeto de pesquisa cujos produtos foram oferecidos em 

contrapartida à Autoridade Portuária. Tais produtos incluem o inventário das emissões e os estudos da 

dispersão na atmosfera de partículas e gases gerados na área do Complexo Industrial Portuário de 

Suape e potencialmente nocivos à saúde humana e poderão ser utilizados futuramente na definição 

de localização de estação de monitoramento da qualidade do ar na área do Porto Organizado. O estudo 

concluiu que as concentrações máximas estimadas pelo sistema de modelagem AERMOD de NO2, SO2, 

MP10 e CO a partir das fontes pontuais de emissão não ultrapassaram os padrões primários da 

qualidade do ar estabelecidos pela legislação vigente. Portanto, os resultados evidenciam que esses 

grupos de emissão de poluentes atmosféricos não impactaram negativamente a qualidade do ar sobre 

a área do Porto de Suape. 

O monitoramento da qualidade do ar é uma exigência na LO do arrendatário Temape 

do Porto de Suape, que afirmou realizar tal acompanhamento, porém não foram 

disponibilizadas outras informações sobre o assunto. 



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  35 

Mesmo o monitoramento da qualidade do ar interior não sendo uma exigência nas 

LOs de nenhuma das instalações portuárias, algumas delas realizam este tipo de 

monitoramento. O terminal arrendado Suata realizou em outubro de 2016, um monitoramento 

microbiológico, de umidade do ar e particulados em três pontos: dois em ambientes internos às 

instalações que se encontraram dentro dos limites estabelecidos, e um na área externa, o qual 

resultou em não atendimento à legislação quanto ao parâmetro umidade do ar e particulados, 

que superou o limite estabelecido pela Resolução-RE nº 9/2003 (ANVISA, 2003; SUATA, 2016). 

A arrendatária Decal apresentou um relatório de qualidade do ar interior, em que se 

efetuou uma análise microbiológica e físico-química com duas amostras de ar interno de 

ambientes climatizados: uma no refeitório e outra no administrativo. Ambas apresentaram um 

resultado que atendeu às normas estabelecidas, com exceção do parâmetro Concentração do 

Dióxido de Carbono, que se encontrou acima dos padrões recomendados pela Resolução-RE 

Anvisa nº 09 (ANVISA, 2003; DECAL, 2017). 

O Terminal de Granéis Líquidos Pandenor forneceu um relatório de monitoramento de 

qualidade do ar interno às suas instalações com ambiente climatizado, no qual é avaliada a 

situação microbiológica e físico-química de 18 amostras. A umidade relativa nos pontos do 

refeitório e almoxarifado encontrou-se um pouco acima dos padrões recomendados, e o limite 

máximo do parâmetro Concentrações de Dióxido de Carbono, segundo a Resolução-RE Anvisa 

nº 09, foi ultrapassado por dez amostras, sendo elas dos ambientes de: integração, financeiro, 

qualidade/compras, superintendência, sala da secretária da superintendência, sala da diretoria 

da superintendência, logística, sala de reunião, SSMA, sala de operações (DECAL, 2016e). 

6.4.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

Na atividade portuária, a emissão de ruídos é oriunda, principalmente, do 

funcionamento de equipamentos, das operações de carga e descarga, da movimentação de 

caminhões e das obras de expansão ou de melhorias de infraestruturas. Altos níveis de ruídos 

podem causar desconforto para a população circunvizinha e para os trabalhadores do Porto. O 

monitoramento de ruídos tem como objetivo analisar se os ruídos presentes no ambiente são 

ou não prejudiciais e, caso sejam, possibilitar que sejam mitigados. 

Nenhuma das licenças analisadas apresenta a exigência de execução de um Programa de 

Monitoramento de Ruídos. Entretanto, apesar de não ser uma exigência em sua LO, em atendimento 

à Resolução Conama nº 1/1990, desde 2015 Suape executa o monitoramento de ruídos ambientais 

gerados pelas atividades do Porto Organizado, na zona portuária e em áreas adjacentes, realizado 

bimestralmente nos períodos diurno e noturno. As campanhas de medição, bem como o tratamento 

dos dados obtidos, atendem às instruções da Norma Brasileira (NBR) 10151 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). Os resultados identificados são comparados com os limites 

estabelecidos por esta Norma para áreas de atividades industriais. O acompanhamento dos dados 

gerados orienta a adoção de medidas que previnam a geração de ruídos excessivos, potencialmente 

lesivos à saúde da população. 
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6.4.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE BIOTA, DE BIOINDICADORES 
E DE BIOMONITORES  

O monitoramento da qualidade dos ecossistemas aquáticos é utilizado na prevenção 

de danos aos recursos hídricos e à biota, além de ser uma ferramenta de gestão socioambiental 

portuária, pois atua no controle da degradação dos ecossistemas aquáticos e na implantação de 

medidas de conservação da biodiversidade, por meio da minimização dos impactos oriundos da 

atividade portuária. 

Nenhuma das licenças analisada apresenta a exigência de execução de um Programa 

de Monitoramento de Biota. Entretanto, mesmo não sendo uma exigência em sua LO, a 

Autoridade Portuária do Porto de Suape realizou, como parte do RIMA do Projeto Básico de 

Ampliação e Modernização do Porto de Suape, um diagnóstico ambiental da região que toma 

parte dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, de Ipojuca e do Porto do Recife. Tal 

diagnóstico constata os possíveis impactos que poderão ocorrer com a implantação do Projeto 

Básico de Ampliação e Modernização do Porto de Suape, cujas principais análises estão descritas 

no início da seção 6.1 - Caracterização da situação ambiental do Complexo Portuário de Recife 

e Suape. 

O monitoramento da biota é executado em caráter de boa prática no Porto de Suape, 

no contexto do monitoramento ambiental, e contempla a coleta e a identificação de espécimes 

de plâncton e bentos. O nécton, por sua vez, é monitorado por meio de observação visual e 

registro. A ação contempla ainda as espécies exóticas, por meio de um estudo sistemático que 

acompanha o assentamento larval em substratos artificiais instalados em toda a área portuária. 

O estudo engloba componentes da fauna e da flora bentônicas e acontece através de 

observação e coleta periódica dos painéis instalados, seguida da identificação taxonômica e da 

descrição da ecologia dos organismos incrustantes. 

6.4.7. PROGRAMA DE CONTROLE DA FAUNA SINANTRÓPICA NOCIVA  

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 72/2009 (ANVISA, 2009), 

todas as instalações portuárias devem manter suas áreas com limpeza adequada, de modo a 

evitar a proliferação de vetores, roedores e outras espécies de fauna sinantrópica nociva à 

saúde. Assim, de acordo com o art. 105 da resolução: 

A administração portuária, consignatários, locatários ou arrendatários devem 

elaborar, implantar e manter atualizado um programa integrado de controle e 

monitoramento da fauna sinantrópica nociva contemplando todas as espécies 

potencialmente transmissoras de doenças de importância para a saúde pública que 

façam parte do contexto local. (ANVISA, 2009, p. 44). 

A Tabela 6 indica as instalações que informaram e disponibilizaram os documentos 

referentes aos seus controles de fauna sinantrópica e vetores. 

Empresa Tipo de instalação Porto 
Programa de Controle de 

Fauna Sinantrópica 

Porto do Recife S.A. Autoridade Portuária Recife  

SUAPE Autoridade Portuária Suape ✓ 
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Empresa Tipo de instalação Porto 
Programa de Controle de 

Fauna Sinantrópica 

Agemar Arrendatário Recife  

Camil Arrendatário Recife  

Fertine Arrendatário Recife  

Rhodes Arrendatário  Recife  

Suata Arrendatário Suape ✓ 

Pandenor Arrendatário Suape  

Brasilgas Arrendatário Suape  

Tecon Arrendatário Suape ✓ 

Decal Arrendatário Suape  

Agrovia Arrendatário Suape ✓ 

Ultragaz Arrendatário Suape  

Temape  Arrendatário Suape ✓ 

Atlântico Terminais Arrendatário Suape ✓ 

Copagaz Arrendatário Suape  

Liquigás Arrendatário Suape  

Bunge Arrendatário Suape  

Supergasbras Arrendatário Suape  

Transpetro Arrendatário Suape  

EAS Terminal de Uso Privado TUP EAS  

Tabela 6 – Existência de Programas de Controle de Fauna Sinantrópica nas instalações do Complexo 
Portuário de Recife e Suape 

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Legenda:  

✓ - Informou que possui. 

 - Informou que não possui.  

 - Não foram disponibilizadas informações até a conclusão do diagnóstico. 

 

A Autoridade Portuária do Porto de Suape informou que em Suape o controle da fauna 

sinantrópica nociva ocorre como determina a RDC Anvisa nº 72, de 29 de dezembro de 2009. 

No Porto, em relação à ocorrência dessa categoria da fauna silvestre, assinala-se que embora o 

Porto de Suape não apresente significativa presença de organismos da fauna sinantrópica 

nociva, as principais origens de vetores de doenças na área portuária incluem as operações de 

carga e descarga e o armazenamento de granéis sólidos, o acúmulo de água da chuva em cais, 

poças e canaletas e a concentração de trabalhadores da área portuária, os quais podem, 

eventualmente, tratar animais passíveis de domesticação, tais como cães e gatos. Entre os 

principais vetores de doenças encontrados na área portuária, incluem-se o Aedes aegipty, os 

pombos domésticos e os mamíferos errantes (especificamente cães e gatos). Os organismos da 

fauna sinantrópica nociva podem constituir vetores de doenças, como leptospirose, peste 

bubônica, tifo murinho, hantavirose, toxoplasmose, salmonelose, dengue, entre outras.  

A Autoridade Portuária do Porto de Suape informou ainda que as ações executadas 

estão em consonância com o Programa Integrado de Controle e Monitoramento da Fauna 
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Sinantrópica Nociva do Porto de Suape, que contempla todas as espécies potencialmente 

transmissoras de doenças de importância para a saúde pública que fazem parte do contexto 

local. O controle é executado quinzenalmente nas instalações que estão sob a responsabilidade 

da Administração Portuária. Com base no monitoramento realizado, é empregado o método de 

controle e aplicação, as dosagens utilizadas por edificação e as substâncias ativas do(s) 

produto(s) domissanitário(s) utilizado(s) nas concentrações de uso permitidas. São ainda 

observados os resultados das ações de controle sobre cada espécie controlada. 

6.4.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES 

O tratamento das águas residuárias tem como objetivo a remoção ou redução dos 

poluentes, para que estas possam ser lançadas nos corpos hídricos atendendo à legislação ou 

alcançando boas condições para reúso. Os tratamentos adotados podem ser físicos, biológicos 

ou químicos, de acordo com a característica do efluente. No contexto portuário, podem ser 

gerados tanto efluentes domésticos quanto efluentes industriais ou operacionais, oriundos dos 

serviços de limpeza dos pátios, máquinas, equipamentos, contêineres, entre outros. 

O Porto do Recife S.A. afirmou que realiza tratamento de efluentes por fossa séptica. 

Em Suape, os controles e o gerenciamento dos efluentes líquidos são feitos de maneira 

independente pela Autoridade Portuária, por empresas arrendatárias e embarcações. O Porto 

não opera produtos, tampouco tem processos industriais, produzindo somente efluentes do 

tipo doméstico (oriundos de refeitórios e banheiros), tratados em: reúso permitido por Estação 

de Tratamento de Efluentes (ETE) no Prédio Administrativo; coleta com caminhões a vácuo de 

efluentes gerados em tanques de acumulação e banheiros móveis, com posterior tratamento 

em estação de terceiros; e disposição final em fossas-sépticas e fossas-sumidouro.  

No intuito de averiguar os impactos do lançamento de efluentes e das operações sobre 

a qualidade da água, o Porto de Suape realiza monitoramento de parâmetros da qualidade da 

água e dos sedimentos marinhos e estuarinos, conforme descrito no item que contempla tal 

ação. No que se refere aos efluentes produzidos pelas empresas arrendatárias, esses são 

tratados em ETEs próprias, ou então destinados ao corpo receptor. O gerenciamento, nesses 

casos, depende do processo realizado pela planta, das caraterísticas e do volume dos efluentes, 

e está estabelecido na LO da empresa. Além de tratar, as empresas devem realizar o 

monitoramento periódico na entrada e na saída da ETE, bem como nas proximidades do ponto 

de lançamento no corpo hídrico, conforme parâmetros e periodicidade estabelecidos pela 

autoridade ambiental, no intuito de atender aos parâmetros para lançamento de efluentes, em 

conformidade com as normas da Resolução Conama nº 430/2011 (BRASIL, 2011a).  

Finalmente, os efluentes gerados pelas embarcações são tratados e dispostos 

conforme determinações constantes na Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 

por Navios (MARPOL). Quando atracados no Porto de Suape, é necessário que o representante 

do navio solicite a remoção dos efluentes para que estes sejam descartados, seguindo as normas 

da retirada de resíduos de embarcações. 

Os terminais arrendados Pandenor, Brasilgas, Tecon e Decal e o TUP EAS possuem, 

como condicionante das LOs, o monitoramento da qualidade dos efluentes. 

A Decal informou possuir o tratamento de efluente sanitário em estação 

microbiológica externa, já as águas pluviais coletadas nos sistemas de drenagem passam por 
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tratamento físico-químico em estação interna. A empresa disponibilizou, ainda, os dados de 

monitoramento da entrada e saída dos efluentes, para o qual foram elencados os seguintes 

parâmetros (DECAL, 2016b): 

» DQO 

» DBO 

» Óleos e graxas 

» Aparência/aspecto 

» pH 

» Temperatura 

» Ausência de materiais flutuantes 

» Materiais sedimentáveis. 

De acordo com a Autoridade Portuária de Suape, os terminais Bunge, Liquigás, 

Pandenor, Tecon, Temape, Termopernambuco e Transpetro possuem monitoramentos de 

entrada e saída de efluentes, levando em consideração, no geral, os mesmos parâmetros 

analisados pelo arrendatário Decal, que são comparados com os limites estabelecidos pela 

Resolução Conama nº 430/2011 (BRASIL, 2011a; SUAPE, 2016f). 

O Tecon e a Copagaz realizam o tratamento de efluentes através de fossa séptica. Já a 

Pandenor afirmou possuir, em seu sistema de tratamento, um separador de óleos e graxas. A 

Brasilgas não disponibilizou informações sobre o assunto. 

O TUP EAS, por sua vez, informou as etapas presentes no sistema de tratamento de 

efluentes que possui, sendo elas: 

» Elevatória de efluente bruto 

» Gradeamento 

» Tanque de equalização  

» Sistema de dosagem química 

» Biofiltros 

» Reatores anaeróbicos 

» Decantadores 

» Calha de saída. 

O TUP EAS apresentou ainda um relatório de monitoramento da ETE, que levou em 

consideração os mesmos parâmetros que os arrendatários citados anteriormente. 

6.4.9. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, dentre os resíduos normalmente 

encontrados nos portos estão os oriundos de operação e manutenção dos terminais, da carga e 

das embarcações. Os portos ainda têm especial complexidade na gestão de resíduos sólidos, 

devido à heterogeneidade dos materiais e de suas fontes, gerando a necessidade de 

classificação e segregação para sua correta destinação, tendo ainda suas classes definidas por 

legislação e normas específicas.  

Devido ao princípio da responsabilidade compartilhada, instituído na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010c), salienta-se que, mesmo que o município não 

ofereça o serviço adequado de coleta e destinação de resíduos, as empresas têm obrigação 



  PLANO MESTRE 

40  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

sobre os resíduos gerados em suas instalações e devem buscar uma correta destinação de 

maneira que não prejudiquem o meio ambiente. 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) está previsto no Art. 20 da 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para todos os geradores de resíduos previstos no Art. 13 

da referida lei (BRASIL, 2010c). Dessa forma, portos, terminais arrendados e TUPs devem 

elaborar e implementar o PGRS de acordo com as diretrizes da PNRS.  

O PGRS é uma exigência da lei supracitada e também é mencionado nas LOs dos Portos 

Organizados de Recife e Suape, do TUP EAS e dos seguintes terminais arrendados: Agemar, 

Camil, Fertine, Rhodes, Suata, Pandenor, Brasilgas, Tecon, Decal, Agrovia, Ultragaz e Temape. 

Foi elaborado para o Porto do Recife, em 2015, o PGRS, que traz um diagnóstico das 

atividades realizadas na área portuária e a bordo das embarcações, bem como dos resíduos gerados 

por elas, das formas de acondicionamento, coleta, transporte, segregação e disposição final. 

Os resíduos provenientes da atividade dos terminais arrendados e operadores 

portuários do Porto do Recife são responsabilidade destes. Assim sendo, os resíduos de 

responsabilidade do Porto são subdivididos e classificados dentro das legislações vigentes como:  

» Resíduos decorrentes de operações portuárias: gerados durante operações de 

movimentação de carga, extravasamento de carga durante transporte de caminhões, restos 

de carga oriundas dos armazenamentos, copos descartáveis, embalagens de refeições e 

pneus descartados. 

» Resíduos gerados nas atividades de capinação e varrição: capinação e poda de árvores, 

areia, plásticos, e pedaços de madeira. 

» Resíduos dos escritórios, copa e serviços administrativos: papéis em geral, plásticos, 

grampos, clipes, e resíduos orgânicos.  

» Resíduos provenientes das oficinas de manutenção do Porto: buchas com óleo e graxa, 

limalhas de ferro, embalagens de óleo, e sucatas em geral. 

» Resíduos gerados a bordo de embarcações: resíduos orgânicos, papelão, plásticos, vidros, 

latas de ferro e alumínio, lâmpadas, resíduos de serviços de saúde, oleosos etc. 

Todos esses classificados, segundo a ABNT nº 10004/2004, como resíduos Classe II A – 

não perigosos, não inertes ou Classe I – perigosos e são coletados e encaminhados à destinação 

final através de empresa terceirizada. O que não pode ser aproveitado é destinado a aterro 

sanitário devidamente certificado pelo órgão ambiental estadual (ABNT, 2004). 

O PGRS do Porto de Suape é balizado pela Lei Federal nº 12.305/2010, que estabelece a 

PNRS, a qual determina os critérios básicos para a gestão integrada e o gerenciamento 

ambientalmente adequados dos resíduos sólidos, e pela Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, a 

RDC nº 56/2008 .  Trata-se de um mecanismo criado com o objetivo de promover a sustentabilidade 

das operações de gestão de resíduos sólidos, bem como preservar o meio ambiente e a qualidade de 

vida da população, contribuindo com soluções para os aspectos sociais, econômicos, sanitários e 

ambientais envolvidos na questão. O PGRS de Suape contempla os procedimentos adotados para as 

diferentes etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, tais como: segregação/coleta seletiva; 

acondicionamento/coleta; armazenamento temporário; transporte; e tratamento e destinação final, 

além de prever a redução/reutilização e a logística reversa.  
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Observa-se que a administração do Porto é responsável pela gestão dos resíduos sólidos 

gerados em seus prédios,  berços de atracação e vias públicas. A gestão dos resíduos sólidos gerados 

pelas empresas arrendatárias é feita pelas próprias empresas, conforme previsto em seu 

licenciamento, sendo acompanhada pela Administração Portuária. O recolhimento dos resíduos 

sólidos gerados nas embarcações, quando solicitado, é realizado por empresas cadastradas pela 

Autoridade Portuária, segundo o seu procedimento padrão, que foi elaborado pela DMS, de acordo 

com a Resolução nº 2.190/2011 da ANTAQ, que trata sobre o tema. 

A Tabela 7 indica as instalações que informaram e disponibilizaram os documentos 

referentes ao seus respectivos PGRS: 

Empresa Tipo de instalação Porto PGRS 

Porto do Recife S.A. Autoridade Portuária Recife  

SUAPE Autoridade Portuária Suape ✓ 

Agemar Arrendatário Recife  

Camil Arrendatário Recife  

Fertine Arrendatário Recife  

Rhodes Arrendatário  Recife  

Suata Arrendatário Suape ✓✓ 

Pandenor Arrendatário Suape ✓✓ 

Brasilgas Arrendatário Suape  

Tecon Arrendatário Suape ✓✓ 

Decal Arrendatário Suape ✓✓ 

Agrovia Arrendatário Suape ✓✓ 

Ultragaz Arrendatário Suape ✓✓ 

Temape  Arrendatário Suape ✓✓ 

Atlântico Terminais Arrendatário Suape ✓✓ 

Copagaz Arrendatário Suape ✓ 

Liquigás Arrendatário Suape  

Bunge Arrendatário Suape  

Supergasbras Arrendatário Suape ✓✓ 

Transpetro Arrendatário Suape  

EAS Terminal de Uso Privado TUP EAS ✓✓ 

Tabela 7 – Programas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos presentes nas instalações do Complexo 
Portuário de Recife e Suape 

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Legenda:  

✓✓– Informou que possui e disponibilizou o documento. 

✓ – Informou que possui, porém, o documento não foi disponibilizado. 

 – Informou que não possui.  

 – Não foram disponibilizadas informações até a conclusão do diagnóstico. 
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A partir deste diagnóstico é possível observar que, de forma geral, as instalações portuárias do 

Complexo Portuário de Recife e Suape têm mantido esforços contínuos quanto ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluindo a quantificação, classificação, segregação e disposição final dos diferentes 

tipos de resíduos gerados na área portuária. 

6.4.10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO METEOCEANOGRÁFICO 

A Autoridade Portuária de Suape instalou, em 2016, uma Estação Meteoceanográfica 

responsável pelo monitoramento do nível da água, correntes marítimas e ventos na região, 

permitindo o monitoramento de variáveis meteorológicas e oceanográficas. Dessa forma, é 

possível uma melhor compreensão acerca da dinâmica costeira da área, que poderá subsidiar o 

planejamento e a execução de eventuais obras na área portuária. A estação é composta por três 

aparelhos: um sensor de direção e intensidade do vento, um marégrafo tipo radar e um 

perfilador acústico de correntes que mede a intensidade e a direção de correntes em três 

diferentes níveis (superfície, meio e fundo). Os equipamentos estão instalados no cabeço de 

proteção do canal de acesso (entre o Porto Interno e o Porto Externo), em uma torre estaiada 

de 9 m de altura que conta com bateria e painel solar, os quais geram energia para o 

funcionamento dos equipamentos (D'ARC, 2016). Os dados são disponibilizados por meio de um 

link hospedado no site de Suape. 

6.4.11. PASSIVOS AMBIENTAIS 

A análise de passivos ambientais consiste na realização de uma Análise Preliminar e de 

uma Análise Confirmatória; caso seja identificado algum passivo ambiental com necessidade de 

remediação ou intervenção na área, são tomadas as medidas cabíveis. Não há registros de 

ocorrência de passivos ambientais no Complexo Portuário de Recife em decorrência de 

movimentação de produtos químicos ou acidentes com vazamentos de produtos químicos, 

entre outros. No entanto, iniciou-se uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal e o 

Ministério Público de Pernambuco em 2009, na qual considerou-se um passivo ambiental 

gerado na construção do Porto de Suape e, posteriormente, um pedido de supressão de 

vegetação destinado à expansão do Porto de Suape (BRASIL; PERNAMBUCO, 2011).  

Para cobrir o referido passivo, foi estabelecida a obrigação de realizar plantio de 

duzentos hectares de vegetação até dezembro de 2011, devendo proceder com a manutenção 

por mais cinco anos.  Além disso, a ação condicionou a preservação de 98,67 ha de restinga no 

Engenho da Ilha e a restauração de 9 ha de mangue e 61,03 ha de restinga no mesmo local, bem 

como restaurar e/ou recuperar em uma área que deveria ser indicada futuramente pelo Ibama 

com o plantio de uma vegetação equivalente à suprimida (BRASIL; PERNAMBUCO, 2011). Em 

nota publicada no website da Suape em dezembro de 2014, foi informado que o Complexo de 

Suape teria restaurado 901 hectares de Mata Atlântica, 61 hectares de restinga e 9 hectares de 

mangue do referido processo (SUAPE, 2019).   
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6.4.12. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Em relação ao gerenciamento de riscos, cabe distinguir os programas voltados aos 

riscos ambientais daqueles relacionados aos riscos à saúde e segurança do trabalhador, embora 

muitas vezes estes sejam temas indissociáveis. 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 

No que se refere ao gerenciamento de riscos ambientais, realiza-se o PGR. De modo 

geral, os documentos de PGR trazem informações de procedimentos de segurança adotados, 

revisão de riscos de processos, manutenção e integridade de sistemas críticos, capacitação de 

recursos humanos, investigação de incidentes e auditorias. Outras questões descritas neste 

programa são os sistemas de monitoramento, conferência, barreiras físicas, sistemática de 

manutenção de equipamentos e treinamento dos operadores. Assim, o PGR faz parte de uma 

das etapas da análise de riscos, juntamente com o Plano de Controle de Emergência (PCE).  

Nenhuma das licenças emitidas no Complexo Portuário exige a implementação de 

PGR. Mesmo assim, a Porto do Recife S.A. afirmou possuir um PGR, porém não foi possível o 

acesso ao documento até a conclusão deste Plano Mestre. 

A Autoridade Portuária de Suape possui e apresentou seu PGR, elaborado em 2017, 

sendo o documento parte fundamental para desenvolver planejamentos capazes de auxiliar os 

demais planos de contingência, como o PAM e PCE, além do atendimento a normas da ANTAQ. 

Este documento conta com um mapeamento de riscos tecnológicos e diretrizes de ações 

capazes de auxiliar na prevenção e controle de emergências na área portuária de Suape.  

A empresa Decal apresentou um documento com o objetivo de definir a sistemática 

para o levantamento e a avaliação dos perigos e riscos correspondentes à saúde e segurança em 

todas as atividades executadas pelo pessoal da empresa (DECAL, 2013). Essas mesmas 

informações foram disponibilizadas pela Pandenor e pelo TUP EAS. 

Plano de Controle de Emergência (PCE) 

O PCE é um documento exigido pela Norma Regulamentadora (NR) 29 (Segurança e 

Saúde no Trabalho Portuário) e tem por objetivo definir ações coordenadas a serem seguidas 

nas situações de emergência previstas para a atividade portuária, incluindo situações de 

incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao mar, condições 

adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias, acidente ambiental e 

socorro a acidentados (BRASIL, 1997b). 

As Autoridades Portuárias de Recife e Suape disponibilizaram seus PCEs, tendo como 

objetivo atuar no controle de possíveis danos, mediante ocorrências envolvendo cenários citados, em 

consonância com a NR29, passíveis de acontecer nas áreas comuns do condomínio portuário.  

O PCE de Suape foi elaborado em 2011, sendo integrado ao PEI e ao PAM, e prevê 

procedimentos básicos e específicos de resposta, evacuação de área, comunicação, ações de 

combate e pós-emergências, realização de treinamentos e simulados. Para isso, são utilizados 

todos os recursos existentes e disponíveis (equipamentos e procedimentos), de modo que sejam 

minimizadas as consequências em caso de acidentes. Tais recursos estão disponíveis como uma 

forma de prevenção, proporcionando um pronto atendimento às vítimas, assim como a 
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normalização da situação, apresentando equipes da segurança portuária e patrimonial, brigada 

de emergência das empresas, classificação de emergência e riscos, comunicação e sistemas 

emergenciais, programa de prevenção a sinistros, entre outras ferramentas de prevenção 

(PORTO DO RECIFE S.A., 2013a).  

Em relação aos demais terminais, a Tabela 8 mostra que a maior parte das instalações 

possui o PCE. De modo geral, os planos contêm escopo similar considerando-se, no entanto, as 

particularidades (como as cargas movimentadas) de cada terminal. 

PGR e PCE existentes nas demais instalações do Complexo Portuário 

A Tabela 8 apresenta a existência do PGR e do PCE nos terminais arrendados e no TUP 

do Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Instalação portuária PGR PCE 

Atlântico Terminais ✓ ✓✓ 

Suata ✓ ✓ 

Decal ✓✓ ✓✓ 

Pandenor ✓✓ ✓✓ 

Brasilgas   

Tecon  ✓✓ 

Copagaz  ✓ 

Agrovia  ✓✓ 

Liquigás   

Ultragaz  ✓ 

Bunge   

Temape  ✓ 

Supergasbras   

Ultracargo (Tequimar) ✓ ✓ 

Transpetro   

Agemar   

Camil   

Fertine   

Rhodes   

TUP EAS ✓✓ ✓✓ 

Tabela 8 – PGR e PCE existentes nas instalações portuárias do Complexo Portuário de Recife e Suape  
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Legenda:  

✓✓- Informou que possui e disponibilizou o documento. 

✓ - Informou que possui, porém o documento não foi disponibilizado. 

 - Informou que não possui.  

 - Não foram disponibilizadas informações até a conclusão do diagnóstico.  
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6.4.13. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE 
ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 

Em relação ao atendimento a emergências, em área portuária, três documentos são 

obrigatórios, conforme resoluções e normas técnicas, e visam gerenciar os recursos disponíveis 

na ocorrência de acidentes: 

» Plano de Emergência Individual (PEI) 

» Plano de Área (PA) 

» Plano de Ajuda Mútua (PAM). 

Plano de Emergência Individual (PEI) 

O PEI é um documento exigido pela Lei Federal nº 9.966 de 2000 e é regulamentado 

pela Resolução Conama nº 398/2008, que dispõe que Portos Organizados, instalações 

portuárias, terminais, dutos, plataformas e respectivas instalações de apoio, bem como sondas 

terrestres, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão dispor 

de PEI para incidentes causados por óleo em águas sob jurisdição nacional (BRASIL, 2008). 

Os Planos de Emergência Individual dos portos de Recife e Suape contêm diversas hipóteses 

de cenários acidentais relacionados à atividade portuária, envolvendo embarcações de grande porte e 

embarcações de apoio quando em trânsito ou em operações de abastecimento no que diz respeito aos 

incidentes de derramamentos de óleo no mar. Constam ainda ações necessárias para cada cenário, 

com procedimentos detalhados para recolhimento de óleo, dispersão mecânica ou química de óleo 

derramado, limpeza de áreas atingidas, coleta e disposição dos resíduos gerados, deslocamento dos 

recursos, proteção das populações, proteção da fauna, entre outros (SUAPE, 2012a). 

As demais instalações que afirmaram possuir o PEI estão indicadas Tabela 9. Ressalta-

se que estes documentos são bastante semelhantes entre si e todos se encontram de acordo 

com a norma. 

Plano de Área (PA) 

O PA é um documento instituído pelo Decreto nº 4.871/2003, e sua elaboração deve 

ser feita pela administração de Portos Organizados, instalações portuárias, plataformas, 

instalações de apoio e sob a coordenação do órgão ambiental competente, tendo como objetivo 

a integração dos PEIs das respectivas instalações (BRASIL, 2003). 

A Autoridade Portuária de Recife informou que seu PA está em fase de elaboração. 

O PA do Porto de Suape está em elaboração, a qual teve início em novembro de 2017. 

O PA será coordenado pela CPRH e terá a participação, a princípio, de 14 empresas, entre 

terminais, estaleiros, refinaria, petroquímica e a própria Autoridade Portuária. Por ocasião do 

início da elaboração do plano, após apresentações por parte das Autoridades Ambiental e 

Portuária, cada participante assumiu o compromisso de nomear representantes, compondo 

uma equipe responsável pela sua elaboração e implementação. Segundo a Lei 9.966/2000, nos 

locais onde se concentram Portos Organizados, instalações portuárias e plataformas, os Planos 

de Emergência Individuais deverão ser consolidados em um único Plano de Emergência para 

toda a área sob risco de poluição por óleo, denominado Plano de Área (PA). A consolidação dos 
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PEIs sob a forma de um PA deve ser feita pelas entidades exploradoras dos Portos Organizados 

e instalações portuárias e pelos proprietários ou operadores de plataformas, sob coordenação 

do órgão ambiental competente. 

Plano de Ajuda Mútua (PAM) 

O PAM está previsto na NR 29, juntamente com o PCE (BRASIL, 2000a), e é descrito 

como um plano com ações coordenadas a serem seguidas pelos seus integrantes para o 

atendimento conjunto a situações de emergência. Assim, o PAM deve contemplar os mesmos 

cenários descritos no PCE, e devem ser estabelecidos recursos humanos, financeiros e 

equipamentos cedidos por cada integrante (BRASIL, 1997b). A atuação ocorre mediante a 

utilização de recursos humanos e materiais colocados à disposição do plano, sob a coordenação 

do participante atingido pela emergência ou das autoridades competentes (federais, estaduais 

e municipais) responsáveis pela resposta a emergências. 

A Autoridade Portuária do Porto do Recife afirmou que o PAM está em fase de 

elaboração, enquanto que a Autoridade Portuária do Porto de Suape disponibilizou o 

documento e afirmou que este já está aprovado, possuindo inclusive a Lei estadual nº 14.917, 

de março de 2013, para complementar seu regimento legal e estatuto. No PAM do Porto de 

Suape, que já se encontra implementado, constam, em primeiro plano, os princípios básicos e 

condições mínimas para participação das empresas, as responsabilidades, as reuniões, os 

simulados de emergência, os comitês técnicos e as análises críticas, contando atualmente com 

24 empresas arrendatárias integrantes (SUAPE, 2015c). 

PEI existentes nas demais instalações do Complexo Portuário e 
participantes do PAM e do PA 

A Tabela 9 apresenta os PEIs existentes no Complexo Portuário de Recife e Suape e a 

aderência das instalações ao PA e ao PAM. 

Instalação Portuária PEI PAM PA 

Atlântico Terminais ✓✓ ✓ ✓ 

Suata  ✓  

Decal ✓✓ ✓ ✓✓ 

Pandenor ✓✓ ✓✓ ✓ 

Brasilgas ✓✓ ✓  

Tecon ✓✓ ✓✓ ✓ 

Copagaz  ✓✓  

Agrovia ✓✓ ✓✓ ✓ 

Liquigás    

Ultragaz  ✓✓  

Bunge    

Temape ✓✓ ✓✓ ✓ 

Supergasbras  ✓✓  

Ultracargo ✓✓ ✓ ✓ 
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Instalação Portuária PEI PAM PA 

Transpetro ✓ ✓ ✓ 

Agemar  ✓ ✓ 

Camil    

Fertine    

Rhodes    

–TUP EAS ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Tabela 9 – PEIs existentes nas instalações do Complexo Portuário de Recife e Suape e participantes do PA 
e PAM 

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Legenda:  
✓✓- Informou que possui/ou participa e disponibilizou o documento. 
✓ - Informou que possui/ou participa, porém, o documento não foi disponibilizado. 
 - Informou que não possui/ou participa. 
 - Não foram disponibilizadas informações até a conclusão do diagnóstico. 

6.4.14. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS À SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

Nos programas de gerenciamento de riscos voltados essencialmente à saúde e 

segurança do trabalhador estão inseridos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Ambos os programas fazem 

parte de um Conjunto de Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho, regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (BRASIL, [2018?]) e em especial pela NR 09 (BRASIL, 

1978b), que prevê o gerenciamento de riscos à saúde do trabalhador. A norma estabelece 

requisitos, orienta e recomenda ações de gestão para prevenir ocorrências de acidentes que 

possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores portuários, bem como a 

segurança da população do entorno e o meio ambiente (BRASIL, 1978b).  

O fluxograma da Figura 6 demonstra de forma esquemática os agentes da gestão de 

risco, dadas as funções do PPRA, do PCMSO e do Laudo Técnico das Condições Ambientais do 

Trabalho (LTCAT). 
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Figura 6 – Fluxograma de gestão de riscos  

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

O PPRA visa à preservação da integridade física e da saúde de seus trabalhadores e do 

meio ambiente. A NR 9 (BRASIL, 1978b) estabelece obrigatoriedade da elaboração e 

implementação do PPRA, tendo como objetivo a antecipação e a avaliação de potenciais riscos 

ambientais que possam existir no ambiente de trabalho. 

Os Portos Organizados do Recife e de Suape possuem PPRA com escopo similar, 

elaborados com base na NR 09, levando em conta a antecipação, o reconhecimento, a avaliação 

e as ações preventivas e corretivas dos riscos ambientais dos locais de trabalho, como também 

a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais (DECAL, 2016d). Além disso, conforme a 

Tabela 10, todos os terminais que disponibilizaram informações possuem PPRA. 

As atividades foram descritas de formas diferentes nos documentos analisados, alguns 

separaram as atividades realizadas por área do empreendimento, outros por cargo/setor de 
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trabalho. A frequência e a severidade das consequências foram, de forma geral, classificadas em 

níveis para melhor avaliação. Para o Porto de Suape, os agentes avaliados prioritariamente 

foram (SUAPE, 2017g): 

» Físicos: radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e 

umidade. 

» Químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou 

produtos químicos. 

» Biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. 

» Ergonômicos: postura inadequada, imposição de ritmos excessivos, trabalho de turno 

diurno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras 

situações causadoras de stress físico e/ou psíquico. 

» De acidente: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, 

ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, 

probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos 

e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. 

Dentre os agentes levados em consideração, nenhuma exposição ultrapassou o nível 

moderado e nenhum dado foi classificado como irreversível e que conduz à incapacidade de 

exercer tarefas da função (DECAL, 2016d; SUAPE, 2017g).  

O escopo do PPRA de ambos os portos apresentou, de forma geral, uma avaliação dos 

mesmos agentes. 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Em relação ao PCMSO, trata-se de um documento elaborado normalmente com 

periodicidade anual, contendo a relação de todos os cargos ocupados na empresa e seus 

respectivos fatores de risco, classificados em ergonômicos, físicos, químicos, biológicos ou de 

acidentes. Assim, são definidos exames periódicos – oftalmológico, radiológico, audiométrico, 

provas dinamométricas e laboratoriais – que podem ser realizados para cada cargo, visando à 

integridade da saúde do trabalhador. 

O PCMSO é considerado uma continuidade do PPRA, e, dessa forma, a grande maioria 

dos terminais também realiza o PCMSO. Conforme a Tabela 10, todos os terminais que 

disponibilizaram informações possuem também o PCMSO, demonstrando consonância com a 

NR 07 (BRASIL, 1978a), que dispõe sobre o programa supracitado. 

Do mesmo modo, as Autoridades Portuárias de Recife e Suape disponibilizaram os 

programas atualizados contendo relatório anual com os detalhes das empresas, o número e a 

natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, 

estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o ano de 

2019 (PORTO DO RECIFE S.A., 2017). 

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) 

Além do PPRA e do PCMSO, há ainda o LTCAT, elaborado a partir da determinação dos 

agentes nocivos físicos, químicos e biológicos no PPRA. O LTCAT tem como objetivo avaliar as condições 
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ambientais nos diversos setores e postos de trabalho para que sejam identificadas as situações que 

possam caracterizar as atividades dos colaboradores como sendo insalubres ou perigosas. 

A Autoridade Portuária do Porto do Recife disponibilizou o LTCAT, no qual todas as 

atividades encontram-se dentro das condições exigidas, e todos os cargos obtiveram código do 

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) nulo (PORTO DO RECIFE 

S.A., 2016b). Já a Autoridade Portuária do Porto de Suape informou não possuir tal laudo. 

A empresa Decal disponibilizou tabelas de análise da exposição aos agentes físicos, 

químicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do 

trabalhador, para fins de concessão de aposentadoria especial (DECAL, 2016c). Dentre as 

atividades avaliadas, nenhuma foi considerada insalubre. 

No LTCAT disponibilizado pela Pandenor, a maioria dos agentes avaliados encontrou-

se dentro dos limites de tolerância dados por normas. Como exceções, foram apontados o nível 

de ruído contínuo que se encontrou acima do limite estabelecido para a função de operador de 

plataforma, e também a iluminação, sob o aspecto ergonômico, que se encontra abaixo dos 

níveis recomendados, podendo ser ajustados com a troca de lâmpadas. 

O Tecon, por sua vez, enviou uma tabela com uma análise da relação entre cargo, 

função, local, exposição e o código GFIP, o qual indica a gravidade de exposição a agente nocivo 

através do tipo de aposentadoria recomendado. A maioria dos cargos obteve código nulo ou 01, 

que significam a ausência de exposição atual a agente nocivo, com exceção dos cargos de 

médico do trabalho que obtiveram código 04, significando exposição a agente nocivo (TECON 

SUAPE, 2016). 

Já a Agemar apresentou um laudo com os mesmos parâmetros citados anteriormente, no 

qual todas as atividades encontravam-se dentro das condições exigidas por lei, com exceção do 

cargo operador de máquinas operatrizes, no qual o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG) e o nível de poeira respirável encontravam-se acima do recomendado (AGEMAR, 2017). 

PPRA, PCMSO e LTCAT elaborados pelas instalações do Complexo 
Portuário  

A Tabela 10 apresenta uma síntese contendo os planos e os programas que os terminais 

informaram possuir.  

Instalação portuária PPRA PCMSO LTCAT 

Atlântico Terminais ✓ ✓ ✓ 

Suata ✓✓ ✓✓ ✓ 

Decal ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Pandenor ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Brasilgas ✓ ✓ ✓ 

Tecon ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Copagaz ✓ ✓  

Agrovia ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Liquigás    
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Instalação portuária PPRA PCMSO LTCAT 

Ultragaz ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Bunge    

Temape ✓✓ ✓✓ ✓✓ 

Supergasbras    

Ultracargo ✓ ✓ ✓ 

Transpetro    

Agemar ✓✓  ✓✓ 

Camil    

Fertine    

Rhodes    

TUP EAS ✓✓ ✓✓  

Tabela 10 – PPRA, PCMSO e LTCAT existentes nas instalações portuárias do Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Legenda:  

✓✓- Informou que possui e disponibilizou o documento. 

✓ - Informou que possui, porém, o documento não foi disponibilizado. 

 - Informou que não possui.  

 - Não foram disponibilizadas informações até a conclusão do diagnóstico. 

6.4.15. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 

A inserção da análise das ações de educação ambiental do Complexo Portuário de Recife 

e Suape neste Plano Mestre tem como objetivo identificar os programas elaborados e sua 

utilização como ferramenta de transformação socioambiental. A concepção de educação 

ambiental, trazida pela Lei nº 9.795/1999, é um conjunto de processos por meio dos quais é 

possível levar o indivíduo a construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltados para a conservação do meio ambiente; ao mesmo tempo, trata-se de um 

estímulo à coletividade, à construção do bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).  

O Porto do Recife, por meio de palestras e do canal interno de comunicação, promove 

a educação ambiental no que diz respeito à conscientização dos colaboradores.  

São desenvolvidos também programas de capacitação e de desenvolvimento de recursos 

humanos voltados aos funcionários (PORTO DO RECIFE S.A., [2015?]). 

No âmbito do PEA, o Porto de Suape atua em diversas frentes, voltadas tanto ao público interno 

como ao externo. As iniciativas, de modo geral, visam abordar temas de preservação ambiental 

e sustentabilidade. Dentre as ações realizadas pelo Porto está o Projeto Pedagogia Ambiental, 

que promove cursos e tem como objetivo conscientizar a comunidade do entorno de Suape, as 

universidades e escolas técnicas em oito municípios (Cabo, Escada, Ribeirão, Sirinhaém, 

Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Moreno e Rio Formoso). Voltados a este público, são 

realizados os seguintes cursos: 

» Cursos livres de educação ambiental 

» Cursos de pedagogia ambiental  
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» Cursos de educação ambiental para conservação do nascer das águas 

» Cursos de gestão de resíduos sólidos  

» Ciclos de oficinas de restauração florestal (Mata Atlântica). 

Os cursos também englobam as comunidades localizadas na região do Porto, bem 

como os funcionários das empresas arrendadas no Porto de Suape, estudantes, professores e 

trabalhadores dos setores da administração pública. Os detalhes acerca dos programas 

desenvolvidos na comunidade externa ao Porto são exibidos na seção que trata das iniciativas 

para harmonizar a relação porto-cidade (Capítulo 7). Igualmente inseridas no planejamento do 

Porto de Suape, são desenvolvidas outras ações de educação ambiental, tais como aquelas que 

visam à coleta seletiva e à responsabilidade socioambiental (SUAPE, 2016e). Sobre as 

comunidades quilombolas, ribeirinhas, agrícolas e indígenas existentes em regiões próximas ao 

Porto de Suape, existe ainda um projeto da Autoridade Portuária de requalificação de oito 

comunidades, três das quais estão em fase de conclusão. 

A SUAPE possui ainda um projeto cujo objetivo é a recuperação do curso hídrico do 

Riacho Algodoais. Já foram restaurados aproximadamente 3,7 hectares no entorno da nascente 

do riacho e ainda serão restaurados mais 8,9 hectares. Além deste serviço, será implantado o 

jardim filtrante, que se trata de uma tecnologia de filtragem de partículas e sedimentos por 

plantas e obras de engenharia natural (SUAPE, 2016d). 

O Projeto Nascentes é também uma iniciativa da SUAPE, e possui como objetivo 

promover a educação ambiental sobre a preservação e o conhecimento dos recursos hídricos 

na região do Porto de Suape (SUAPE, 2016k). 

O Tecon Suape oferece treinamentos específicos sobre os procedimentos 

desenvolvidos no interior do terminal, com o intuito de conscientizar os colaboradores no que 

tange aos aspectos ambientais de suas funções. Os treinamentos também englobam os 

segmentos de preparação e atendimento a emergências, trazendo à tona as questões 

ambientais que podem ser desencadeadas quando acontece o descumprimento dos protocolos. 

Ainda com relação à educação ambiental, ocorre a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, 

que aborda assuntos como meio ambiente e segurança, entre outros (TECON SUAPE, [2016]). 

Em 2017, havia expectativa do desenvolvimento do Projeto SubtrAÇÃO – Você faz parte dessa 

conta. Por meio de cartazes e comunicados via e-mail, o projeto foi desenvolvido para alertar os 

colaboradores quantos às práticas de preservação e conservação ambiental. Não há 

informações confirmando se a iniciativa chegou a ser executada ou não (TECON SUAPE, 2017).  

A Pandenor apresentou projetos de 2017 sobre a realização de, no mínimo, duas 

campanhas anuais para promover e qualificar a conscientização ambiental dos colaboradores e 

terceiros e a meta de realizar, pelo menos, uma campanha anual com o objetivo de conscientizar 

os funcionários acerca do uso racional de alguns elementos, tais como papel, energia e pilhas. 

Não foram obtidas informações sobre a execução das campanhas. 

A Ultracargo, por meio do Programa Inove, visa incentivar a inovação participativa dos 

colaboradores e da comunidade externa no que tange às soluções em relação aos processos 

desenvolvidos pela empresa (ULTRACARGO, 2012). Essas e outras informações acerca do programa 

são abordadas na seção de iniciativas para harmonizar a relação porto-cidade (Capítulo 7). 

A Decal, de acordo com o Balanço Social 2015, realiza diversas iniciativas que possuem 

como público-alvo os colaboradores internos. Nesse sentido, são verificados treinamentos que 
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contemplam cursos e outras formações, voltados à segurança, saúde e meio ambiente, entre 

outros temas. Os profissionais também são reconhecidos em comemorações como o Dia 

Internacional da Mulher e o Dia do Trabalhador. Por fim, por meio do Projeto Horta Comunitária, 

a Decal mantém um espaço que engloba hortas, lavouras e pomares, dos quais os funcionários 

e demais colaboradores podem colher os frutos e vegetais (DECAL, 2013). 

O TUP EAS realiza iniciativas de educação ambiental voltadas aos funcionários do 

terminal. Nesse segmento, foram comemorados os dias da água, do controle da poluição 

industrial, da árvore e o dia mundial da alimentação, além da Semana do Meio Ambiente. 

Demais informações sobre objetivos, justificativa, metodologia, periodicidade e público-alvo das 

ações não foram descritos (EAS,2012).  

As informações sobre os programas implementados pelos demais arrendatários do 

Complexo Portuário de Recife e Suape não foram disponibilizadas. 

A partir dos programas apresentados, é possível notar que as atividades de educação ambiental têm 

sido um esforço contínuo por parte das entidades supracitadas. Isso demonstra, portanto, que as 

empresas possuem consciência da importância da comunicação com a comunidade e com os 

colaboradores sobre as atividades portuárias para a redução de conflitos, visando a qualificação da 

relação porto-cidade.  

6.5. PRINCIPAIS PONTOS AVALIADOS 

A análise de meio ambiente do Complexo Portuário de Recife e Suape visou traçar um 

panorama do status da gestão ambiental implementada no Complexo Portuário, incluindo o 

status de licenciamento e as ações de gestão ambiental aplicadas ao Porto do Recife, ao Porto 

de Suape, aos terminais arrendados e ao TUP Estaleiro Atlântico Sul (EAS). 

A análise dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário mostra que este 

se encontra inserido em uma região ambientalmente sensível, devido à proximidade com 

diversas UCs e sítios arqueológicos.  

Verificou-se a evolução em aspectos relacionados ao licenciamento, visto que os 

portos e terminais possuem Licenças de Operação (LO) vigentes, o que demonstra o 

comprometimento em relação ao processo de renovação das licenças. 

Além disso, foram identificadas melhorias diante do fato de que ambas as Autoridades 

Portuárias apresentam um núcleo ambiental próprio. Entretanto, a maior parte das empresas 

integrantes do Complexo não dispõe de uma estrutura organizacional de meio ambiente. Ademais, 

são necessários aprimoramentos no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), visto que os 

portos e a maior parte das instalações não implementaram o referido modelo de gestão. 

No que se refere aos programas de monitoramento ambiental e gerenciamento de 

riscos, a Autoridade Portuária de Recife deve executar dois programas no âmbito do seu 

licenciamento, enquanto se exige da Autoridade Portuária de Suape a implementação de oito 

planos e programas ambientais. Além disso, os terminais arrendados e o TUP EAS devem executar 

monitoramentos ambientais, no âmbito das condicionantes de suas licenças. Quanto aos Planos e 
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Programas de Atendimento a Emergência, destaca-se que o PAM do Porto do Recife está em 

elaboração e que o PAM do Porto de Suape já foi elaborado e aprovado. 

Diante dos fatores analisados, pode-se considerar que a gestão ambiental do Complexo 

Portuário de Recife e Suape está em processo de aprimoramento, e que as Autoridades Portuárias 

buscam cumprir as exigências da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) para promover maiores 

progressos nessa área, bem como os terminais do Porto do Recife, estes licenciados pela SMAS. Cabe, 

ainda, às Autoridades Portuárias, aos terminais arrendados e ao TUP EAS a execução e/ou manutenção 

dos programas e monitoramentos ambientais. 
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7. ANÁLISE DA RELAÇÃO PORTO-CIDADE 

A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente 

ligada ao papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular, 

seja por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e socioeconômico ou 

pelos valores associados à comunidade local. 

A análise da interação porto-cidade tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica 

de como o porto e as outras estruturas portuárias estão inseridas no contexto urbano, 

ambiental, social e econômico do município, demonstrando a integração dos portos no 

planejamento territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional, 

além de identificar os diferentes conflitos que possam existir no cenário atual e futuro. Dessa 

forma, o estudo da relação porto-cidade busca compatibilizar as atividades portuárias atuais e 

seus projetos de expansão com a dinâmica social e o desenvolvimento urbano do seu entorno. 

Nesse sentido, a análise da relação porto-cidade do Complexo Portuário de Recife e 

Suape abrange os territórios dos municípios do Recife e de Ipojuca, onde estão localizados os 

portos do Recife e de Suape, respectivamente, além do TUP Estaleiro Atlântico Sul (EAS), 

também em Ipojuca. A análise se estende, quando pertinente, para o município de Cabo de 

Santo Agostinho, por contemplar parte da área arrendável do Porto de Suape.  
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Figura 7 – Municípios próximos do Porto do Recife e de SUAPE – Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros 

Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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7.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO 
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO 

A história dos municípios do Recife e do Ipojuca sempre estive relacionada com o 

desenvolvimento da atividade portuária na região. Ambas as cidades se configuram pela importância 

histórica para o Brasil e, sem dúvida, assim permanecem pelas transformações que ocorreram na 

década de 70 com a instalação do Complexo Portuário Eraldo Gueiros no município do Ipojuca, 

tornando-se a região em foco mundial para as navegações (SUAPE, 2016h).  

Em 1501, no processo de fundação de feitorias no litoral da nova colônia portuguesa 

das Américas, através da expedição do navegador Gaspar de Lemos, deu-se também o início do 

povoamento da área do atual estado de Pernambuco, tal ação caracterizou-se como uma das 

primeiras iniciativas de colonização portuguesa em território brasileiro (PERNAMBUCO, [2017]). 

Dentre os primeiros lotes distribuídos por Dom João III pelo sistema de Capitanias 

Hereditárias, entre os anos de 1534 e 1536, constava a Capitania de Pernambuco, ou Capitania 

de Nova Lusitânia, assim batizada por seu primeiro donatário. A Vila de Olinda foi logo fundada 

pelo donatário Duarte Coelho, em 1537, também com a implantação dos primeiros engenhos 

na região (PERNAMBUCO, [2017]). O povoado do Recife foi fundado neste mesmo ano e era 

usado como porto para escoamento da produção local e para o recebimento de mercadorias de 

outros pontos produtores (PERNAMBUCO, [2017]).  

Estabeleceram-se na Capitania, a partir de meados do século XVI, vários engenhos, que 

investiam na plantação de cana-de-açúcar, utilizando a mão de obra escrava. Durante muitos 

anos, a Capitania de Pernambuco produziu grande quantidade de açúcar, sendo responsável por 

mais da metade das exportações do País. Tal prosperidade chamou a atenção dos holandeses 

que, em 1630, sob o comando da Companhia das Índias Ocidentais, invadiram o Forte de São 

João Batista do Brum, no Recife, e, posteriormente, o Forte do Pontal de Nazaré, no Cabo de 

Santo Agostinho, ocupando, assim, toda a região. O Conde Mauricio de Nassau-Siegen, 

representante da Companhia, estabeleceu-se no Recife, fazendo dela a capital do Brasil 

holandês (PERNAMBUCO, [2017]). 

Antes do estabelecimento do domínio holandês, o Recife era um povoado submetido 

ao controle da Vila de Olinda, que também tinha sua dinâmica marcada pelas operações 

portuárias, sendo por isso chamado arrecife dos navios. A vinda do Conde João Maurício de 

Nassau-Siegen e a estabilização do domínio holandês na região contribuíram para que o núcleo 

urbano sofresse ainda maiores transformações. Além de transferir o centro político de Olinda 

para o Recife, Nassau investiu na construção de uma cidade, a Mauritsstad, ou Cidade Maurícia 

ilustrada na Figura 8, localizada na Ilha de Antônio Vaz, atuais bairros de Santo Antônio e São 

José, os quais se encontram no entorno do Porto do Recife (GESTEIRA, 2004).  
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Figura 8 – Vista de Maurisstad  
Fonte: Blaeu Sr. (1647) 

À época da invasão holandesa, a ilha abrigava apenas o Convento de Santo Antônio e 

poucas casas ao redor. Com a formação da Cidade Maurícia, os holandeses construíram, além de 

pontes que ligam a ilha ao Recife, também duas fortalezas: o Forte Ernesto, levantado no lugar do 

antigo convento, e o Forte Frederico Henrique ou Forte das Cinco Pontas, localizado mais ao sul. Ao 

lado do Forte Ernesto havia uma área fortificada referida como Grande Alojamento, que mais tarde 

daria origem à atual Praça Independência (NEVES; MENDONÇA JÚNIOR, 2007). 

A rendição dos holandeses se deu no dia 27 de janeiro de 1654. Após a retomada do 

sítio pelos portugueses, a designação da Cidade Maurícia foi abolida e a Ilha de Antônio Vaz 

passou a ser chamada de Povoação de Santo Antônio (NEVES; MENDONÇA JÚNIOR, 2007). Com 

a expulsão dos holandeses e a retomada do domínio português em Pernambuco, migraram de 

Portugal para o Recife mercadores, mestres de ofícios e aventureiros, para preencher as vagas 

deixadas no corpo do comércio. Neste período, o Recife cresceu e se urbanizou, impelido pelas 

necessidades comerciais e portuárias (NEVES; MENDONÇA JÚNIOR, 2007). 

Ao longo do século XVIII, o desenvolvimento do Recife e, em especial, dos bairros de 

Santo Antônio e de São José, se deu de forma clara e em ritmo acelerado, tanto do ponto de 

vista físico quanto social e econômico. A partir de 1710, o Recife foi elevado à vila, com o nome 

de Santo Antônio do Recife. Núcleo urbano de caráter comercial, a vila polarizou toda a 

produção agropecuária do nordeste oriental, incluindo as capitanias da Paraíba, do Rio Grande 

do Norte e do Ceará, todas sob a sua jurisdição (SILVA, 2001). Investiga-se que neste mesmo 

período foi construída, em alvenaria, a “Cruz do Patrão”, monumento histórico que permanece 
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até os dias de hoje à margem do Rio Beberibe. Este monumento pode ser visualizado na Figura 

9, que ilustra a planta e o plano da Villa de Santo Antônio do Recife, Pernambuco, datada do ano 

de 1759 (RAMOS, 2006). A Cruz encontra-se na área do Porto do Recife. 

 

Figura 9 – Planta e plano da Villa de Santo Antônio do Recife  
Fonte: Caetano (1759) 

É importante salientar que o entorno portuário do Recife já estava intensamente 

ocupado quando ocorreu a saída dos holandeses em 1654. Com os sucessivos aumentos de sua 

área, através de aterros, foi possível ampliar suas atividades comerciais. Alguns edifícios 

religiosos do bairro do Recife cederam seu espaço às atividades ligadas ao Porto, como: a matriz 

do Corpo Santo (século XVI), a qual foi demolida em 1914 para a ampliação do Porto do Recife, 

e a capela do Senhor Bom Jesus das Portas (1680), a qual também foi demolida em 1850 para 

construção de um estaleiro da Marinha. Após a expulsão dos holandeses, a região se tornou um 

“campo aberto” para a reocupação, devido ao fato de ser uma grande área com poucas 

edificações (NEVES; MENDONÇA JÚNIOR, 2007). 

A emergente Vila de Santo Antônio do Recife se desenvolvia, devido à movimentação 

contínua de carga e descarga no Porto do Recife, com embarcações que que se destinavam à 

Europa, África e até mesmo às Índias. O velho povoado dos Arrecifes transformou-se na sede 

econômica da capitania de Pernambuco (SILVA, 2001). Em 1808, o Porto do Recife apresentava 

a maior movimentação entre os portos da colônia brasileira, sua contribuição ao crescimento 

da cidade culminou com a elevação do Recife à categoria de cidade, em 1823, e capital de 

Pernambuco em 1827 (SILVA, 2001). 

Grandes mudanças ocorreram no município do Recife logo no início do século XIX. O 

governador convidou para sua administração técnicos e trabalhadores franceses, com a intenção de 

dar um caráter “moderno”, reorganizando e planejando a área urbana da cidade (MELO, 2007). Nessa 

época, o Brasil visava introduzir-se no progresso e expansão do capitalismo, causando intensas 

alterações na economia nacional e, em consequência, na economia local. Os resultados dessas 

modificações ocorrem principalmente nas cidades, através de investimentos na atualização da 

infraestrutura urbana. Nesta conjuntura é que ocorrem as reestruturações urbanas, com as 
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modificações também do Porto do Recife, e no sistema viário, as quais tinham como objetivo ligar o 

porto com as pontes existentes e, consequentemente ao interior da cidade, favorecendo o 

escoamento de mercadorias através do município (MELO, 2007). 

De modo mais direto, a relação entre o porto e as áreas urbanas de seu entorno pode 

ser avaliada pela ocupação populacional nestas regiões. É possível observar na Figura 10 a 

evolução da urbanização no entorno do Porto do Recife. Nota-se que ocupação urbana 

estabelecida no entorno portuário remete a um período anterior à década de 1990 e que alguns 

locais das regiões periféricas tiveram uma ocupação posterior, sobretudo após o ano 2000. Mais 

informações, fontes e outros dados cartográficos constam no Apêndice 13. 

 

Figura 10 – Análise temporal da mancha urbana do entorno do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A partir da metade do século XX, estudos começaram a ser realizados para analisar a 

viabilidade da implantação de um “superporto” destinado à exportação e à instalação de 

indústrias no entorno de sua região. A ideia era criar um porto que gerasse demanda e não 

apenas atendesse à já existente nesta região. Sua concepção originou-se no moderno conceito 

de integração porto-indústria, já existente no Porto de Marseille-Fos, na França, e no Porto de 

Kashima, no Japão (SUAPE, 2016h). A escolha da região de Suape para localização do Porto se 

deu pelas seguintes condições: águas profundas perto da linha de costa; quebra-mar natural 

formado pelos arrecifes; extensa área para a implementação de um parque industrial e 

portuário, integrando extensa área para a implantação do parque industrial e para serviços de 

apoio; e distância da movimentação metropolitana da cidade do Recife. Na década de 1970 

começou a ser elaborado o plano diretor para a implantação do complexo industrial e portuário, 

e foi também criado um grupo interministerial com a finalidade de examinar a viabilidade 

técnica, econômica e financeira do projeto. Com a conclusão desses estudos, em 1977, tiveram 

início os primeiros serviços e a desapropriação de cerca de 13,5 mil hectares de terras. Após essa 
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fase, foram iniciadas as obras de infraestrutura portuária, sistema viário interno, abastecimento 

de água, energia elétrica e telecomunicações (SUAPE, 2016h; MELO, 2007). 

Em 7 de novembro de 1978, por meio da Lei Estadual nº 7.763, criou-se o projeto 

Complexo Industrial Portuário de Suape, com a finalidade de administrar a implantação do distrito 

industrial, o desenvolvimento das obras e a exploração das atividades portuárias (SUAPE, 2016h). 

O Porto de Suape começou a operar em 1983, através do Píer de Granéis Líquidos (PGL), 

e a partir da década de 1990, o Cais de Múltiplos Usos iniciou suas operações. No ano de 1996, o 

Complexo Portuário e Industrial de Suape foi incluído no Programa Brasil em Ação, contando com 

apoio financeiro do Governo Federal para a implantação da primeira etapa de seu porto interno, 

sendo concluído em 1999. Já em 2001 foi iniciada a construção da segunda etapa do porto interno, 

e para atender à expansão da zona portuária e ao aumento significativo da movimentação de 

cargas, deu-se início, também, a execução da duplicação da Avenida Portuária, juntamente com a 

construção do primeiro Prédio da Central de Operações Portuárias (SUAPE, 2016h).  

A Figura 11 exemplifica a expansão da mancha urbana no entorno do Porto de Suape. 

O período de análise se refere, principalmente, à implantação do Complexo Portuário e 

Industrial de Suape, a fim de reconhecer sua relação com a ocupação urbana encontrada na 

região. Mais informações, fontes e outros dados cartográficos constam no Apêndice 14. 

 
Figura 11 – Análise temporal da mancha urbana do entorno do Porto de Suape 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

7.2. ASPECTOS SOCIECONÔMICOS 

Para a análise dos dados socioeconômicos dos municípios do Recife e Ipojuca, foi 

realizado um levantamento de elementos básicos do contexto em que o Complexo está inserido, 
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como dados sobre a empregabilidade, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).  

Foram analisados também os aspectos particulares da dinâmica socioeconômica e 

cultural dos municípios do Recife e Ipojuca. 

7.2.1. DADOS SOCIOECONÔMICOS  

O município do Recife está inserido na microrregião de mesmo nome e Ipojuca na 

microrregião de Suape, estando ambos localizados na região metropolitana do Recife, no leste do 

estado de Pernambuco. De acordo com os dados estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o ano de 2017, o Recife apresentou cerca de 1.633.697 habitantes (IBGE, 

2017b), enquanto em Ipojuca estimou-se 94.533 habitantes (IBGE, 2017a). 

7.2.1.1. Empregabilidade 

Recife 

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o município do Recife 

possuía 706.364 trabalhadores formais no ano de 2015 (BRASIL, 2015c). No referido ano, pode-

se concluir que o setor da Administração Pública, defesa e seguridade social empregava o maior 

percentual de mão de obra, seguido pelos setores de comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas, atividades administrativas e serviços complementares, construção 

e saúde humana, e serviços sociais. 

Segundo a classificação da RAIS (BRASIL, 2015c), as atividades de transporte, 

armazenagem e correio (conforme a seção H6 do documento), nas quais estão inseridos os 

empregos diretamente relacionados à atividade portuária, envolveram 27.401 trabalhadores – 

cerca de 4% do total de trabalhadores formais do município. Devido à menor representatividade 

diante dos outros setores, o setor de transporte, armazenagem e correio está sendo 

contemplado na categoria de outros setores econômicos. A participação dos setores 

econômicos na empregabilidade do município do Recife pode ser observada no Gráfico 1.  

                                                           

6 A seção H da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) corresponde ao setor de transporte, 

armazenagem e correio. Dentro da seção, são contempladas as atividades que envolvem o transporte de 

passageiros ou de mercadorias, pelos modais terrestre (ferroviário e rodoviário), aquaviário, dutoviário e aéreo, 

além daquelas que correspondem ao armazenamento e atividades auxiliares dos transportes (como a gestão e 

operação de terminais), correio e outras atividades de entrega (IBGE, 2017c). 
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Gráfico 1 – Divisões do setor empregatício no município do Recife no ano de 2015 
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A análise dos empregos diretamente relacionados à atividade portuária se deu com as 

informações da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), realizada pela 

Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do IBGE. Com esses dados, foi possível identificar 

a quantidade de trabalhadores relacionados à atividade portuária e aquaviária no município do 

Recife, dentro do setor de transporte, armazenagem e correio.  

Para tanto, foram realizadas duas consultas à base de dados da RAIS. A primeira 

utilizou informações relativas ao CNAE da Divisão 507, grupo referente aos trabalhadores do 

transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H 

Divisão 528, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos 

transportes. Em Recife, 170 trabalhadores são englobados pela primeira categoria, enquanto a 

segunda corresponde a 463 trabalhadores. Ao todo, são 633 trabalhadores aquaviários e 

portuários9 em Recife, que representaram 2% dos empregos formais no setor em 2015 (BRASIL, 

2015c), conforme pode ser observado no Gráfico 2. 

                                                           

7 Dentro da Divisão 50 da seção H do CNAE, que se refere ao Transporte Aquaviário, foram analisados os grupos 501 

– transporte marítimo de cabotagem e longo curso –, 502 – transporte por navegação interior –, 503 – navegação 

de apoio – e 509 – outros transportes aquaviários (BRASIL, 2015c). 
8 Dentro da Divisão 52 da seção H do CNAE, de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, foi analisado 

o grupo 523 – atividades auxiliares dos transportes aquaviários, especificamente as classes 5231-1 –, gestão de 

portos e terminais, 5232-0, – atividades de agenciamento marítimo e 5239-7 –, atividades auxiliares dos transportes 

aquaviários não especificados anteriormente (BRASIL, 2015c). 
9 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Brasil, a categorização dos trabalhadores marítimos é 

descrita a partir dos conceitos de aquaviário e portuário, que abarcam todos os setores do trabalho marítimo (em 

embarcações – shipping –, trabalho portuário, pesca e trabalho fluviário, além dos mergulhadores, práticos (não 

tripulantes que realizam serviço de praticagem embarcados), agentes de manobra e docagem e os trabalhadores 

em plataformas e estaleiros (OIT, 2010).  
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Gráfico 2 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de transporte, 
armazenagem e correio da divisão empregatícia do município do Recife no ano de 2015 

Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Entende-se que esses trabalhadores aquaviários e portuários são aqueles que 

trabalham embarcados ou em empresas de navegação e aqueles relacionados às 

funcionalidades decorrentes da atividade portuária, como operadores marítimos, guardas 

portuários e funcionários administrativos. Cabe lembrar que a influência da atividade portuária 

desencadeia atividades econômicas em diversos outros setores de serviços, como indústria e 

comércio na cidade e na região.  

A Figura 12 ilustra o perfil socioeconômico dos trabalhadores aquaviários e portuários 

do município do Recife.  

 

Figura 12 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do município do Recife 
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Com base na Figura 12, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários 

e portuários do Recife são do sexo masculino (76%) e têm idade entre 25 e 49 anos (cerca de 

61% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados nessas duas 

categorias, 70% possui ensino médio completo ou grau superior de escolaridade, e 43% dos 
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trabalhadores em questão recebem até três salários mínimos – assim, é possível inferir que a 

maior parte dos trabalhadores ganha mais do que esse valor (BRASIL, 2015c). 

Ipojuca 

De acordo com a RAIS, Ipojuca possuía cerca de 34.864 trabalhadores formais no ano 

de 2015, tendo destaque as indústrias de transformação, como o setor que mais empregava a 

mão de obra formal no município, seguido pelas atividades da Administração Pública, defesa e 

seguridade social, alojamento e alimentação, comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas (BRASIL, 2015c).  

Segundo a classificação da RAIS, as atividades classificadas como transporte, 

armazenagem e correio correspondiam a 3.408 trabalhadores – aproximadamente 10% do total 

de trabalhadores formais do município do Ipojuca. A participação desse e dos demais setores 

econômicos na empregabilidade do município do Ipojuca pode ser observada no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Divisões do setor empregatício no município do Ipojuca no ano de 2015 
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao analisar o Gráfico 3, pode-se verificar que, diferentemente do município do Recife, 

em Ipojuca há uma maior participação de trabalhadores no setor de transporte, armazenagem 

e correio. A partir das informações provenientes da CNAE, foi possível identificar a quantidade 

de trabalhadores relacionados às atividades aquaviárias e portuárias no município do Ipojuca 

que também se mostrou superior às do Recife, conforme pode ser observado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de transporte, 
armazenagem e correio da divisão empregatícia do Ipojuca 

Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Analogamente ao município do Recife, em Ipojuca foram realizadas duas consultas às 

bases de dados da RAIS, levando-se em conta as informações relativas à Divisão 50 e à 

Divisão 52. No município, 50 trabalhadores são englobados pela primeira categoria, enquanto a 

segunda soma 1.124 trabalhadores (BRASIL, 2015c). Ao todo, os trabalhadores ligados à 

atividade aquaviária e portuária somam 1.174 indivíduos. 

A Figura 13 ilustra o perfil socioeconômico dos trabalhadores aquaviários e portuários 

que atuam em Ipojuca.  

 

Figura 13 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do Ipojuca 
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Com base na Figura 13, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários 

e portuários do Ipojuca são do sexo masculino (83%) e têm idade entre 25 e 49 anos (cerca de 

69% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados nas duas 

categorias, 84% possui ensino médio completo ou grau superior de escolaridade, e apenas 41% 
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dos trabalhadores em questão recebem até três salários mínimos – a maior parte (59%) dos 

trabalhadores ganha mais do que esse valor (BRASIL, 2015c).  

7.2.1.2. Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados acerca dos municípios do Recife 

e Ipojuca em comparação com outros municípios portuários da Região Nordeste do Brasil, além 

da média desses municípios e da nacional, referentes ao ano de 2014. Essas informações são 

ilustradas no Gráfico 5. 

A partir da análise dos índices do PIB per capita das localidades consideradas, pode-se 

concluir que o índice do Ipojuca é o maior entre os municípios em análise. Isso se justifica, 

principalmente, em virtude do alto desenvolvimento das atividades industriais e portuárias no 

município. O desenvolvimento da indústria possui relação direta com o Porto de Suape, 

representando o Complexo Industrial Portuário de Suape um elemento relevante no 

desenvolvimento econômico do município, bem como nos índices de empregabilidade vistos em 

seção anterior. Já o PIB per capita associado à cidade do Recife, encontra-se em quarto lugar no 

ranking dos municípios elencados, estando acima tanto da média das cidades avaliadas quanto 

da média nacional. 

  

Gráfico 5 – Comparação do PIB per capita dos municípios do Recife e Ipojuca com as demais localidades 
selecionadas no ano de 2014 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017) 

É importante afirmar que os resultados do PIB per capita de uma região são condicionados 

por diversos fatores, em especial de natureza estrutural, como níveis de educação da população e 

condições de infraestrutura. Além disso, a caracterização do entorno do porto depende não apenas 
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da dimensão da renda média (capturada pelo PIB per capita), mas também por medidas mais 

abrangentes de desenvolvimento – como é o caso do IDHM, tratado a seguir. 

7.2.1.3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

O IDHM agrega três dimensões básicas: a renda, a educação e a saúde e varia entre os 

valores de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano (PNUD, 

2017)10. Apesar de não contemplar todas as variáveis relacionadas à qualidade de vida da 

população, essa medida serve como referência para tal avaliação. 

Nesse sentido, foram analisados os IDHMs do Recife, do Ipojuca e dos demais 

municípios portuários da Região Nordeste, comparados com a média nacional, com base nos 

anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados obtidos podem ser conferidos na Tabela 11. 

Localidades 1991 2000 2010 
Crescimento no período entre 1991 

e 2010 

Recife (PE) 0,576 0,66 0,772 34% 

São Luís (MA) 0,562 0,658 0,768 37% 

Natal (RN) 0,572 0,664 0,763 33% 

Salvador (BA) 0,563 0,654 0,759 35% 

Fortaleza (CE) 0,546 0,652 0,754 38% 

Cabedelo (PB) 0,444 0,599 0,748 68% 

Maceió (AL) 0,507 0,584 0,721 42% 

Candeias (BA) 0,408 0,548 0,691 69% 

Ilhéus (BA) 0,389 0,521 0,69 77% 

São Gonçalo do Amarante (CE) 0,325 0,459 0,665 105% 

Bacabeira (MA) 0,341 0,433 0,629 84% 

Ipojuca (PE) 0,332 0,457 0,619 86% 

Brasil 0,493 0,612 0,727 47% 

Tabela 11 – Evolução do IDHM: Recife, Ipojuca e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010) 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Conforme descrito na Tabela 11, pela categorização do Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, [2017]), pode-se concluir que o IDHM do Recife se encontra 

dentro da faixa alta de valores, enquanto que o do Ipojuca é classificado como médio. Em 2010, 

o IDHM do Recife foi o maior entre as cidades portuárias contempladas no estudo e maior do 

que a média nacional. O IDHM do Ipojuca, no mesmo ano, foi o menor entre as amostras 

consideradas. Apesar disso, Ipojuca foi o que apresentou a maior taxa de crescimento no 

período analisado, passando de 0,332 em 1991, para 0,619 em 2010 (PNUD; IPEA; FJP, [201-]), 

correspondendo a um aumento de 86%, ao passo que Recife apresentou uma das menores taxas 

de crescimento no intervalo de tempo considerado. 

                                                           

10 De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP), em estudo divulgado na plataforma "Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil", índices entre 0,000 e 0,499 são considerados muito baixos, enquanto valores entre 0,500 e 

0,599 são categorizados como baixos, de 0,600 a 0,699 como médios, de 0,700 a 0,799 como altos, e, por fim, os 

valores de 0,800 a 1,000 são classificados como muito altos (PNUD; IPEA; FJP, [201-]).  
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É válida a conclusão de que a relação entre o PIB per capita e o IDHM de uma cidade 

muitas vezes não é diretamente proporcional. Para o caso de municípios que apresentam PIB 

per capita consideravelmente alto e IDHM baixo, essa situação pode indicar que o capital gerado 

pelas atividades econômicas do município não estão, necessariamente, repercutindo em 

desenvolvimento social. 

Na análise do PIB per capita e do IDHM do presente documento, podemos verificar essa 

situação no caso do município do Ipojuca que, apesar de apresentar o maior índice de PIB per capita 

da análise, exibe o menor IDHM, ocupando a última posição entre os 12 municípios portuários 

considerados. Essa disparidade se dá pelo baixo índice de escolaridade e renda da população, índices 

componentes do IDHM. Deve-se considerar que os grandes empreendimentos localizados no 

município, como o Complexo Industrial e Portuário e a RNEST são grandes influenciadores do PIB e 

empregam também moradores de cidades vizinhas a Ipojuca, não contribuindo na mesma proporção 

para o incremento de renda do município.  

7.2.2. ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS  

Além dos indicadores apresentados na seção 7.2.1, as cidades do Recife e Ipojuca, que 

se encontram no entorno do Complexo Portuário do Recife e de Suape desenvolvem atividades 

singulares que influenciam nos aspectos sociais e econômicos locais. Devido à localização 

privilegiada na Região Nordeste do Brasil, os municípios do Recife e do Ipojuca apresentam 

economias calcadas principalmente na atividade turística.  

O município do Recife é um dos principais destinos turísticos do Brasil, principalmente 

durante o verão e no período de carnaval. São inúmeras as atividades e os locais que atraem os 

visitantes, dentre eles estão: as praias, como a de Boa Viagem – a mais famosa da cidade, situada 

na zona sul –, teatros, museus, shoppings, passeios, mergulhos, entre outros (TURISMO EM 

RECIFE, [2018]).  

Na região próxima ao Porto encontram-se alguns pontos turísticos, como o Centro 

Histórico, o Paço do Frevo, a Ponte Maurício de Nassau, o Marco Zero, o Centro de Artesanato 

de Pernambuco e a Cruz do Patrão, localizada ao lado da portaria do Porto do Recife (CARVALHO, 

2014). Entre os bens tombados existentes na cidade do Recife está o Forte de São João Batista 

do Brum, também localizado nas proximidades do acesso ao Porto, além do Mercado São José, 

da Fortaleza de São Tiago das Cinco Pontas e de diversas outras edificações (IPHAN, 2014).  

A Figura 14 ilustra o Forte de São João Batista do Brum, em frente ao Porto do Recife, 

em 2006.  
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Figura 14 – Forte de São João Batista do Brum, localizado nas imediações do Porto do Recife 
Fonte: Crespo Filho (2017) 

O município do Recife é um polo médico-hospitalar de referência no Brasil, abrigando 

mais de 400 hospitais e oito mil leitos. Com tecnologia de ponta e recentes investimentos, a 

cidade, que atualmente ostenta o segundo maior polo médico do País (estando atrás apenas da 

cidade de São Paulo), pretende se tornar o primeiro polo-referência. O sistema de saúde na 

capital de Pernambuco é, portanto, foco de atração de visitantes, que realizam o turismo de 

saúde tendo como principal motivo os procedimentos médicos disponíveis na cidade. O setor 

de saúde no município é responsável por empregar cerca de 107 mil pessoas (conforme dados 

de 2015, do Governo do Estado), e arrecada 11% do PIB total do estado (PERNAMBUCO, 2015e). 

No Recife, pode-se encontrar também o Porto Digital, um dos principais parques 

tecnológicos e de inovação do Brasil, localizado no centro histórico da cidade, nas proximidades 

das instalações portuárias. As atividades do Complexo têm como foco os setores de “software e 

serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC), com ênfase 

nos segmentos de games, multimídia, cine-vídeo-animação, música, fotografia e design”. O Porto 

Digital engloba cerca de 270 empresas e 8.500 trabalhadores (PORTO DIGITAL, [2018]).  

O município do Ipojuca apresenta uma economia diversificada, cujos fatores de 

destaque são o turismo e o setor industrial. O município é considerado um dos grandes polos 

industriais do estado de Pernambuco, haja vista a existência do Complexo Industrial Portuário de 

Suape e empresas relacionadas às suas atividades localizadas em seu território (MFURAL, [2018]). 

O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros abriga mais de 70 empresas 

e tem suas atividades em diversos setores como têxtil, químico e petroquímico. A produção e 

atividades do Complexo estão relacionadas também ao mercado externo, sendo sua localização 

estratégica em nível nacional, no centro da Região Nordeste, e com relação às rotas de escoamento de 

cargas para América do Norte e Europa (VAINSENCHER, 2006). Dentre as empresas relacionadas 

diretamente às atividades portuárias, destaca-se a Refinaria Abreu Lima, construída pela Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras).  
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Com relação aos índices sociais e populacionais, ressalta-se o impacto advindo da mão 
de obra contratada para SUAPE – Complexo Industrial Portuário, de acordo com documento 
enviado pela Autoridade Portuária de Suape. Esses impactos ocorrem devido ao crescimento da 
população no todo e, em especial, da população jovem, pois a faixa etária de até 29 anos 
compreende 44,7% da população em Ipojuca e 48,8% em Cabo de Santo Agostinho. Ambas 
características apontam para a atenção no aumento da demanda por habitação, transporte, 
serviços e infraestrutura na área de influência do Complexo. Da mesma forma, a população 
jovem indica a necessidade de políticas de elevação da empregabilidade e capacitação da 
população local, majoritariamente caracterizada como economicamente ativa. 

7.3. INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO 
URBANO DOS MUNICÍPIOS DO RECIFE E DO IPOJUCA  

Nesta seção é analisada a integração das instalações do Porto do Recife e do Porto de 

Suape à configuração e ao planejamento urbano dos respectivos municípios em que estão 

situados. São indicados os decretos que definem a Poligonal dos Portos do Recife e de Suape, os 

instrumentos de planejamento territorial de âmbito estadual, como o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) do estado de Pernambuco, a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro 

(PEGC) do estado de Pernambuco e os planos diretores e zoneamento dos municípios do Recife 

e Ipojuca. A análise abrange também os impactos e conflitos existentes em diferentes 

localidades do entorno portuário e, por fim, indica os elementos que compõem a mobilidade 

urbana na região e que interagem com a atividade portuária.  

7.3.1. ÁREA DOS PORTOS ORGANIZADOS 

7.3.1.1. Porto do Recife 

A área do Porto Organizado do Recife é definida conforme a Portaria-MT nº 1.030, de 

20 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993). O Anexo 1 apresenta o decreto na íntegra. 

Art. 1° [...]: 

a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Recife tendo como 

limites extremos o molhe de Olinda, ao norte e aporto Agamenon Magalhães, ao sul, 

na Balada Pina, abrangendo todos os cais, docas, pontes com píer de atracação e de 

acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviárias e 

ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências 

pertencentes à União, incorporados ou não ao património do porto de Recife ou sob 

sua guarda e responsabilidade. 

b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de 

fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes oeste até as margens 

das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" desta 

Portaria, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração 

do Porto supor outro órgão do Poder Público. (BRASIL, 1993, não paginado). 

A poligonal do Porto Organizado de Recife foi demarcada em período anterior à Lei 

12.815/2013, a qual alterou as definições de Porto Organizado. A indicação da área estabelecida 

pelo decreto é ilustrada na Figura 15. As informações sobre fontes e outros dados cartográficos 

constam no Apêndice 15. 



  PLANO MESTRE 

72  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

 

Figura 15 – Área do Porto Organizado do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A poligonal está em processo de atualização, a qual apresenta papel importante para 

a definição dos limites do Porto e da cidade, como para o estabelecimento de parâmetros 

regulatórios do desenvolvimento de ambos. Segundo a Superintendência do Patrimônio da 

União em Pernambuco (SPU/PE), a proposta para esta atualização já foi elaborada, porém ainda 

não foi homologada. 

7.3.1.2. Porto de Suape 

A área do Porto Organizado de Suape é definida conforme a Portaria-MT nº 1030, de 

20 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993). O Anexo 2 apresenta o decreto na íntegra. 

Art. 1° [...]: 

a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes nos municípios de Ipojuca e do 

Cabo de Santo Agostinho, desde a foz do rio Ipojuca e ramal ferroviário de acesso ao 

parque de tancagem até a Baía de SUAPE e  rio Massangana, abrangendo todos os cais, 

docas, pontes e píer de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e 

vias internos de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo 

dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao 

patrimônio do porto de SUAPE ou sob sua guarda e responsabilidade. 

b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de 

fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens 

das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" desta 

Portaria, existentes saque venham a ser construídas e mantidas pela Administração 

do Porto ou por outro órgão do Poder Público (BRASIL, 1993). 
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Da mesma forma que em Recife, a poligonal do Porto Organizado de Suape foi 

demarcada em período anterior à Lei 12.815/2013. A área territorial compreendida pela poligonal 

do Porto Organizado de Suape é ilustrada na Figura 16. Para informações sobre fontes e outros dados 

cartográficos consultar o Apêndice 16. 

 

Figura 16 – Área do Porto Organizado de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Segundo o Ministério da Infraestrutura, que coordena os trabalhos de atualização das 

poligonais portuárias, a proposta para atualização da poligonal do Porto de Suape está em fase 

de estudos e análise técnica. 

7.3.2. PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO  

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) foi institucionalizado no Brasil a 

partir da promulgação da Lei federal nº 7.661/88, com o objetivo de orientar a utilização racional 

dos recursos da Zona Costeira, de forma a melhorar a qualidade de vida da sua população e a 

proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. Deriva deste plano a Política 

Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) do estado de Pernambuco, instituída pela lei 

nº 14.258, de 23 de dezembro de 2010, que estabelece objetivos, diretrizes, metas e 

instrumentos para sua elaboração, aprovação e execução, com a finalidade de racionalizar a 

utilização dos recursos naturais da Zona Costeira e também disciplinar e ordenar o território de 

acordo com a capacidade de suporte dos ambientes (PERNAMBUCO, 2010b). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) de Pernambuco é o instrumento 

balizador do processo de ordenamento territorial, com aplicação regulamentada pelo Decreto 

nº 21.972, de 29 de dezembro de 1999. O ZEEC leva em consideração as características 
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socioambientais, as diretrizes e as metas de proteção ambiental estabelecidas, bem como os 

planos de gestão integrada da orla marítima.  

O ZEEC de Pernambuco se divide em três setores: o Setor Norte, o Núcleo 

Metropolitano e o Litoral Sul. Dentre estes, apenas o Litoral Sul tem seus zoneamentos definidos 

e compreende os municípios Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande. Vale ressaltar que está sendo elaborado 

o ZEEC do Núcleo Metropolitano do Estado, no qual se encontra o município do Recife. A Figura 

17 ilustra o zoneamento do Litoral Sul, o qual engloba a região do Porto de Suape. Demais 

informações sobre fontes e dados cartográficos constam no Apêndice 20.  

 
Figura 17 – ZEEC-PE (Litoral Sul) no entorno de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo 

Gueiros Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

É possível verificar que o Porto de Suape está em uma área definida como Subzona 

Industrial Portuária de Suape, a qual abrange quase a totalidade do Complexo Industrial 

Portuário de Suape. Há interface com a área do Complexo em análise também das zonas 

estabelecidas como Subzona para Incentivo à Diversificação de Usos e Zona de Turismo, 

Veraneio e Lazer. 

No intuito de integrar o Porto Organizado e suas ações de Gestão Ambiental Portuária 

ao Gerenciamento Costeiro, surgiram as Agendas Ambientais Portuárias (AAP). Segundo a 

Autoridade Portuária, as AAPs foram elaboradas em 2018 e constituem instrumentos para 

aprimorar a Gestão Ambiental Portuária e a interrelação dos portos com o ambiente costeiro e 

políticas voltadas para essas áreas. No que tange às práticas, o Porto de Suape relatou estar em 

consonância com o que preza sua AAP, se adequando ainda ao Plano de Ação Federal para a 

Zona Costeira 2017-2019 quanto às responsabilidades socioambientais dos portos brasileiros. A 

agenda referente às AAPs é melhor descrita no Capítulo 6, seção de Análise Ambiental. 
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7.3.3. O TERRITÓRIO DO RECIFE E O ESPAÇO PORTUÁRIO 

Esta subseção especifica as atribuições dos principais documentos sobre a relação do 

planejamento dos territórios do Recife e a área portuária, abordando o estudo do Plano Diretor 

Municipal (PDM) do Recife e de seus respectivos zoneamentos, incluindo a análise dos usos das 

áreas relacionadas com a atividade portuária. Uma análise é realizada dos entornos portuários 

destacando pontos importantes da relação do Porto com a cidade. Por fim, são indicadas as 

diretrizes municipais relacionadas às questões de mobilidade urbana.  

7.3.3.1. Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife (PDCR) 

O PDCR está regulamentado na Lei nº 17.511, de 30 de dezembro de 2008. O PDCR 

vigente foi elaborado tendo em vista sua utilização por parte da sociedade como instrumento 

de ordenamento urbano. Estabelecidos como os princípios fundamentais do PDCR estão o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo o direito à 

cidade sustentável, abrangendo o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 

à infraestrutura urbana, ao transporte, à mobilidade urbana e aos serviços públicos, assim como 

à cultura, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.  

O PDCR dispõe sobre os seus objetivos, diretrizes gerais e setoriais norteadoras da 

política urbana do município do Recife. São relevantes em sua possível interação com a atividade 

portuárias a: 

Art.7° [...]: 

I - integração do Recife na sua região metropolitana, articulando as suas infra-

estruturas físicas e recursos naturais, bem como determinados serviços com os dos 

municípios a ele conurbados; 

V - ordenação e controle do uso e ocupação do solo, com vistas a respeitar as 

condições ambientais e infra-estruturais e a valorizar a diversidade espacial e cultural 

da cidade com as suas diferentes paisagens, formadas pelo patrimônio natural e 

construído, elementos constitutivos da identidade do Recife; 

VIII - promoção e fortalecimento da dinâmica econômica, de forma compatível com o 

padrão de sustentabilidade ambiental, mediante regulação da distribuição 

espacialmente equilibrada e o estímulo à implantação 

XI - execução e implementação de projetos e obras de infra-estrutura, necessários e 

imprescindíveis ao desenvolvimento estratégico do Recife como cidade 

metropolitana, na proporção da sua expectativa de crescimento como pólo 

econômico, tecnológico, científico, turístico e cultural, de abrangência regional, 

obedecendo-se aos estudos de impacto ambiental, de vizinhança e outros que se 

fizerem necessários (RECIFE, 2008a). 

O documento discorre também sobre as políticas sociais, política ambiental e urbana, 

e política de desenvolvimento econômico. Quanto à última, são definidas 16 diretrizes além da 

previsão de um plano específico: 
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Parágrafo único. Deverá ser elaborado o Plano de Desenvolvimento Econômico do 

Recife, que definirá critérios locacionais, priorizando as Zonas de Dinamização 

Econômica definidas no art. 132, diretrizes e procedimentos para o incentivo à 

instalação e à regularização das atividades econômicas, em especial para as áreas de 

interesse social e sócio-ambiental e para o fortalecimento de cadeias produtivas 

geradoras de trabalho (RECIFE, 2008a). 

Para efeito do ordenamento de uso e ocupação do solo do município do Recife são 

definidas as seguintes macrozonas com suas respectivas subdivisões em zonas de usos.  

» Macrozona do Ambiente Construído: compreende áreas majoritariamente edificadas cuja 

diretriz é a organização e valorização dos conjuntos edificados.  

» Macrozona do Ambiente Natural: delimita as áreas cujas diretrizes compreendem a 

preservação, valorização e recuperação dos recursos naturais da cidade.  

Essas macrozonas estão divididas em: três Zonas de Ambiente Construído (ZAC); 

quatro Zonas de Ambiente Natural (ZAN); e quatro Zonas Especiais (ZE). As subdivisões 

referentes às zonas de uso indicadas estão definidas na Tabela 12. 

Macrozona Zonas Descrição 

Zonas de 
Ambiente 
Construído 
(ZAC) 

Zona de Ambiente 
Construído de Ocupação 
Restrita 

Caracterizada pela presença predominante de relevo acidentado 
com restrições quanto à ocupação, objetivando adequar a 
tipologia edilícia à geomorfologia da área. 

Zona de Ambiente 
Construído de Ocupação 
Controlada 

Caracterizada pela ocupação intensiva, pelo comprometimento da 
infraestrutura existente, objetivando controlar o seu 
adensamento. 

Zona de Ambiente 
Construído de Ocupação 
Moderada 

Caracterizada por ocupação diversificada e facilidade de acessos, 
objetivando moderar a ocupação, com potencialidade para novos 
padrões de adensamento, observando-se a capacidade das 
infraestruturas locais e compreendendo frações territoriais. 

Zonas de 
Ambiente 
Natural (ZAN) 

ZAN Beberibe 

Composta por cursos e corpos d’água formadores da bacia 
hidrográfica do Rio Beberibe, caracterizada pela concentração da 
Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados e pela presença 
de nascentes, mananciais, sítios, granjas e chácaras e de áreas 
potenciais para implantação de parques públicos urbanos. 

ZAN Capibaribe 

Composta pelos cursos e corpos d’água formadores da bacia 
hidrográfica do Rio Capibaribe, caracterizada pela concentração da 
Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados e pelos parques 
públicos urbanos. 

ZAN Tejipió 

Composta por cursos e corpos d’água formadores da bacia 
hidrográfica do Rio Tejipió, caracterizada pela concentração da 
Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados e pela presença 
de áreas potenciais para implantação de parques públicos 
urbanos. 

ZAN Orla 

Composta pela faixa litorânea, que vai do eixo das avenidas Boa 
Viagem e Brasília Formosa até as águas com 10 metros de 
profundidade, incluindo os recifes costeiros, situada entre o limite 
do município de Jaboatão dos Guararapes e o município de Olinda 
e caracterizada pela faixa de praia, incluindo as ocupações 
ribeirinhas e os imóveis de preservação histórica existentes nas 
margens das bacias do Pina, Portuária e de Santo Amaro. 

Zonas 
Especiais (ZE) 

Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS) 

Áreas de assentamentos habitacionais de população de baixa 
renda, surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou 
propostos pelo Poder Público, onde haja possibilidade de 
urbanização e regularização fundiária e construção de habitação 
de interesse social. 
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Macrozona Zonas Descrição 

Zonas Especiais de 
Preservação do 
Patrimônio Histórico-
Cultural (ZEPH) 

Áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos ou edifícios isolados 
de expressão artística, cultural, histórica, arqueológica ou 
paisagística, considerados representativos da memória 
arquitetônica, paisagística e urbanística da cidade. 

Zonas Especiais de 
Diretrizes Específicas 
(ZEDE) 

Áreas, potenciais ou consolidadas, que concentram atividades 
múltiplas, classificadas de acordo com a sua configuração espacial. 

Zona Especial do 
Aeroporto (ZEA) 

Compreende a área onde se encontra situado o Aeroporto 
Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freire e o seu 
entorno. 

Tabela 12 – Zoneamento municipal do Recife  
Fonte: Recife (2008a) Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

7.3.3.2. Uso do solo 

A maior área do Porto do Recife está localizada na ZEPH. Esta zona é definida pela lei 

nº 16.176/1996, a qual precede o PDCR e estabelece a lei de uso e ocupação do solo da cidade 

do Recife e possui alterações na Lei nº 16.176, de 17 de dezembro de 2003.  

A Lei nº 16.176 estabelece, em seus artigos nº 14, 15 e 16, sobre o referido zoneamento. 

Art. 14º Consideram-se Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico 

Cultural - ZEPH, as áreas formadas por sítios, ruínas e conjuntos antigos de relevante 

expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística, cuja manutenção seja 

necessária à preservação do patrimônio histórico-cultural do Município [...]. 

Art. 15º As Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural - ZEPH, 

requerem parâmetros e requisitos urbanísticos de uso e ocupação do solo, em função 

de suas características especiais.   

Art. 16º As ZEPH se dividem em:  

I - Setor de Preservação Rigorosa – SPR 

II - Setor de Preservação Ambiental - SPA. 

§ 1º O SPR é constituído por áreas de importante significado histórico e/ou cultural 

que requerem sua manutenção, restauração ou compatibilização com o sítio 

integrante do conjunto. 

§ 2º O SPA é constituído por áreas de transição entre o SPR e as áreas circunvizinhas 

(RECIFE, 1996). 

Vale ressaltar que, dentro da poligonal do Porto do Recife, há áreas indicadas pelo 

zoneamento do PDCR, em seu artigo 126, como Setores de Sustentabilidade Ambiental 2 (SSA 2). 

O SSA foi definido na Lei nº 16.930/03 que define critérios para o estabelecimento das áreas de 

preservação permanente em Recife, as quais têm a finalidade de promover a revitalização e o 

incremento do patrimônio ambiental da cidade. 
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Art. 126º As quadras limítrofes às Unidades de Equilíbrio Ambiental - UEA, referentes 

a praças e parques são consideradas Setores de Sustentabilidade Ambiental 2 - SSA 2, 

com o objetivo de promover o equilíbrio ambiental e paisagístico, através da 

preservação ou compensação das áreas vegetadas dos imóveis inseridos no Setor. 

§ 1º O Setor de Sustentabilidade Ambiental - SSA, definido na Lei nº 16.930/03, 

passará a ser denominado SSA 1 (RECIFE, 2003b). 

Ainda dentro da área do Porto Organizado do Recife, é possível observar a existência 

de uma área definida como Zona Especial de Diretrizes Específicas (ZEDE), a qual concentra 

atividades múltiplas, classificadas de acordo com a sua configuração espacial. Encontram-se 

ainda no entorno da área portuária regiões definidas como Zona de Ambiente Natural (ZAN), e 

também ao sul é possível observar a existência de áreas definidas como Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS). O zoneamento do município do Recife pode ser observado na Figura 18. 

Demais informações sobre fontes e dados cartográficos constam no Apêndice 17. 

 

Figura 18 – Zoneamento municipal do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

7.3.3.3. Análise do entorno do Porto do Recife 

As características específicas das regiões nos entornos das instalações portuárias no 

município do Recife, assim como os impactos decorrentes da interação entre as atividades do 

Porto e da cidade, são analisadas nesta subseção que se divide em: (i) Região do bairro Recife, 

(ii) Região do bairro São José, (iii) Região do bairro Brasília Teimosa. 

https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2003/1693/16930/lei-ordinaria-n-16930-2003-modifica-o-codigo-do-meio-ambiente-e-do-equilibrio-ecologico-do-recife-define-os-criterios-para-o-estabelecimento-da-area-de-preservacao-permanente-no-recife-e-cria-o-setor-de-sustentabilidade-ambiental
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Região do bairro Recife 

O Porto do Recife está localizado no bairro Recife, região de valor cultural, histórico e 

simbólico para a população em nível nacional. É neste bairro que ocorrem as principais festas 

populares, como o carnaval, festival que atrai inúmeros turistas.  

Além do Porto, o bairro Recife abriga edificações, como museus, praças, bares e 

restaurantes, os quais representam pontos importantes de atração de fluxos de turistas. Dentre 

as edificações históricas do bairro, destaca-se a Cruz do Patrão, ilustrada na Figura 19, 

monumento histórico tombado às margens do Rio Beberibe e que era utilizado para a orientação 

das embarcações que chegavam ao Porto do Recife (RAMOS, 2006).  

 

Figura 19 – Cruz do Patrão 
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2017) 

Outro monumento histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) na região é o Forte de São João Batista do Brum (MACHADO, 2003), o qual se 

encontra atualmente com o entorno recortado pelas vias abertas ao longo dos anos, e estão 

localizadas em seu entorno imediato áreas de armazenagem de tanques, bem como pátios de 

estocagem relacionados à atividade portuária. O contexto descrito é ilustrado na Figura 20. 
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Figura 20 – Região do bairro Recife  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O entorno do Porto do Recife passou por um processo de revitalização a partir de um 

contrato firmado em 2012 entre a Autoridade Portuária e a empresa Porto Novo Recife S.A. 

(PORTO DO RECIFE S.A., 2013b). O Projeto de Revitalização de Áreas Portuárias (Revap) 

transformou os antigos armazéns portuários em escritórios, restaurantes, bares, lojas e pontos 

comerciais, e também viabilizou a construção do Terminal Marítimo de Passageiros nos antigos 

armazéns 7 e 8.  A Figura 21 ilustra a localização dos armazéns contemplados no Projeto. 
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Figura 21 – Bairro do Recife: localização dos armazéns contemplados no Projeto REVAP  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A partir da implementação do Revap, o Armazém 9 passou a abrigar estabelecimentos 

comerciais e escritórios voltados ao desempenho de atividades compatíveis com o plano de 

desenvolvimento da cidade. Já o Armazém 10 passou a comportar o Memorial Luiz Gonzaga, um 

espaço de valorização da cultura e do resgate da história do povo de Pernambuco, com 

investimentos do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo de Pernambuco.  

Os armazéns 11, 12, 13 e 14 também foram transformados. O Armazém 11 passou a 

abrigar a Central de Artesanato de Pernambuco, espaço voltado para a exposição e 

comercialização de uma variedade de itens feitos por artistas pernambucanos, como tecidos, 

cerâmicas, entre outros. Os armazéns 12 e 13 passaram a comportar o shopping do 

entretenimento, com lojas, bares, lanchonetes e restaurantes. Por fim, o Armazém 14 foi 

restaurado e transformado em uma casa de eventos para usos variados, com palco e camarins, 

voltados para pequenas apresentações artísticas, como shows e peças de teatro (JC, 2017a).  

Também em 2012, a Prefeitura do Recife instituiu, através do Plano de Trânsito, 

restrições ao tráfego de veículos de cargas maiores que 6 metros na região, devido ao fato de 

estes veículos estarem conflitando com o fluxo e o trânsito urbano (RECIFE, 2012). A permissão 

para o tráfego fica restrita ao anel viário, situação melhor explicitada no Capítulo 5 (Acessos 

Terrestres – Acessos Rodoviários). Ainda referente ao trânsito na região, destaca-se que as 

principais vias de circulação no bairro ficam fechadas para o trânsito de veículos durante os 
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períodos de festas populares, ocasionando a interrupção ou obstrução das atividades logísticas 

relacionadas ao Porto do Recife (G1 PE, 2018a).  

Região do bairro São José 

Ao sul do bairro do Recife, encontra-se o bairro São José, no qual estão localizados 

alguns armazéns que também foram englobados no projeto Revap. O Armazém 15 foi o local 

selecionado para a construção de um hotel e uma marina internacional em frente a este, e os 

armazéns 16 e 17 para a construção de um centro de convenções. Ambos os projetos aguardam 

serem licenciados pela Prefeitura Municipal do Recife (PORTO DO RECIFE S.A., 2013b). Já o 

Armazém 18 ainda tem uso portuário, atualmente sendo utilizado pela empresa Agemar. A 

Figura 22 ilustra a localização desses armazéns. 

 

Figura 22 – Bairro São José: localização dos armazéns contemplados no Projeto Revap   
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Vale ressaltar a existência de outro projeto na região, denominado projeto Novo 

Recife. Este projeto compreende um empreendimento imobiliário que prevê a construção de 13 

torres de uso misto distribuídas em cinco lotes originários de área desmembrada do pátio 

ferroviário, que não constitui mais área operacional. O projeto encontrou resistência por parte 
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da população e encontra-se suspenso. As reivindicações são referentes aos valores de cunho 

histórico e artístico da área, os quais justificaram o tombamento de edificações pelo Iphan no 

bairro São José (G1 PE, 2018b). 

Região do bairro Brasília Teimosa 

Apesar de mais afastada do Porto, a região do bairro Brasília Teimosa tem uma parte 

de seu território inserida na poligonal do Porto Organizado e possui instalações relativas à 

atividade portuária em suas adjacências, a exemplo do estaleiro Ecomariner. A região pode ser 

observada na Figura 23. 

 

Figura 23 – Região do bairro Brasília Teimosa  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O bairro Brasília Teimosa é caracterizado por uma comunidade que se estabeleceu por 

volta da década de 1950 através de ocupações irregulares, as quais se davam em sua maioria 

por palafitas e casas de taipas ou madeiras (SILVA, 2016). A maior parte dos imóveis até os dias 

de hoje não estão regularizados perante à prefeitura, porém, através de ações do Poder Público, 

o bairro foi recebendo infraestrutura, como a construção de vias, creches, escolas, e, também, 

ações de realocação de moradores. Essas realocações se referiram aos moradores de palafitas, 

os quais foram transferidos para casas em conjuntos habitacionais de bairros vizinhos. A pesca 

é uma das principais atividades econômicas existentes no bairro e está presente na região da 

Colônia dos Pescadores Z1, além da existência de um comércio diversificado que garante a 

relativa autossuficiência do bairro. 

7.3.3.4. Mobilidade urbana  

A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a 

implantação, em diferentes setores, de medidas e procedimentos que contribuam para a 

sustentabilidade em áreas urbanas, contexto no qual se insere o planejamento da mobilidade 
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nas cidades. À atividade portuária são atribuídos fluxos de trânsito próprios, os quais podem se 

sobrepor aos fluxos próprios da cidade, principalmente em situações como a do Porto do Recife, 

em que este se encontra inserido em área urbana. 

 O PDCR em seus arts. nº 66 e nº 67 contempla a mobilidade urbana na cidade do Recife. 

Art. 67.  As políticas públicas para promoção da acessibilidade, do transporte e da 
mobilidade urbana têm como principais diretrizes: 
 
I - a garantia dos direitos fundamentais das pessoas para inclusão social de todos os 
cidadãos, em especial das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com 
vistas à sua integração na comunidade; 
II - o desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômicas e 
ambientais; 
III - o ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, visando à segurança e ao bem-estar da população; 
IV - a eqüidade no acesso e utilização, por todos os cidadãos, dos bens e serviços de 
uso público, coletivo ou privado, em especial no que concerne aos deslocamentos das 
pessoas e aos meios de transporte coletivo por elas utilizados; e, 
V - a adoção dos princípios do desenho universal no planejamento urbanístico e na 
execução das obras e serviços de natureza pública ou privada, assim como na 
instalação dos equipamentos, mobiliário e elementos urbanos, em respeito às 
diferenças e características antropométricas e sensoriais da população; 
Parágrafo Único. Na promoção da acessibilidade, do transporte e da mobilidade 
urbana deverão ser observadas as regras específicas previstas na legislação federal, 
estadual e municipal, assim como nas normas técnicas editadas pelos órgãos 
competentes. (RECIFE, 2008a). 

A Prefeitura do Recife, por intermédio do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), 

está construindo o Plano de Mobilidade Urbana do Recife, baseado na Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, instituída pela lei federal nº 12.587/2012, a qual exige a existência de um 

Plano de Mobilidade Urbana para municípios com população acima dos 20 mil habitantes e 

também para municípios que integram regiões metropolitanas (RECIFE, [200-?]b).  

Neste sentido, a Secretaria de Planejamento Urbano (Seplan) estipulou uma série de 

diretrizes para políticas setoriais relacionadas à mobilidade urbana, a fim de nortear a 

elaboração do Plano de Mobilidade. As diretrizes, desenvolvidas pelo ICPS, foram feitas com 

base em estudos técnicos e buscam contemplar, sobretudo, a segurança de pedestres e ciclistas, 

cuja vulnerabilidade é considerada grande no âmbito da mobilidade urbana. Também estão 

sendo realizadas audiências públicas, coordenadas pelo ICPS, em busca de sugestões sobre as 

Políticas Setoriais, que visam estabelecer diretrizes que possam contribuir com a melhoria das 

intervenções voltadas para a mobilidade na cidade. Os temas discutidos nas audiências visam 

ainda o estímulo à utilização não somente de carros, mas de outros modos de deslocamentos, 

à produção e à divulgação de dados de mobilidade urbana (RECIFE, 2018a). Além disso, as 

consultas públicas são realizadas a partir de contribuições diretas dos textos-base propostos 

para as Políticas Setoriais de Mobilidade Urbana a serem adotadas, abrangendo áreas como 

segurança viária, pedestres, ciclistas, transporte público de passageiros, transporte de cargas, 

estacionamentos, entre outras (RECIFE, 2018d). O Plano de Mobilidade Urbana do Recife ainda 

não foi aprovado pela Câmara de Vereadores do município (G1 PE, 2018b). 

Em um dos textos-base já citados é considerada a atividade portuária. A seção IV sobre 

Transporte de Cargas menciona a implantação de infraestrutura viária e caracteriza o Corredor 

Logístico que deve ser implantado na mobilidade urbana do município, a saber:  
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Fica caracterizado como Corredor Logístico a via que representar o acesso principal 
entre o sistema rodoviário intermunicipal e as áreas logísticas estratégicas do 
município, a saber, o Porto do Recife, o Aeroporto do Recife, à CEASA e demais áreas 
regulamentadas pelo Executivo Municipal. (RECIFE, 2018d)  

Cabe ressaltar ainda que para o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana do 

Recife estão sendo realizadas também pesquisas envolvendo as comunidades. Dentre tais pesquisas, 

destaca-se a Pesquisa de Origem-Destino de Pessoas, que tem o intuito de mapear o deslocamento 

da população e embasar as atualizações das linhas de ônibus, BRT e metrô, e, também, subsidiar as 

políticas municipais para pedestres e ciclistas (RECIFE, [200-?]a). A pesquisa conta com uma parceria 

entre o ICPS e o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitanos e abrange toda a população 

que reside, trabalha, estuda ou busca serviços nos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de 

Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata, os quais compõem a Região 

Metropolitana do Recife (RMR) (RECIFE, [200-?]a). 

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano e da 

Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), elaborou o novo Plano de Circulação da Ilha 

do Retiro, em duas etapas, no mês de janeiro de 2018. O Plano tem como objetivo melhorar a 

segurança viária, principalmente para os pedestres, e a fluidez dos veículos em toda a região, 

além de melhorar o acesso aos bairros da Torre, Graças, Boa Viagem e Joana Bezerra, todos 

localizados a, aproximadamente, 4,5 km, 4 km, 9 km e 3,5 km de distância do Porto do Recife, 

respectivamente. Este Plano se apresenta como uma alternativa de melhoria para o tráfego de 

passagem ao Porto do Recife, podendo reduzir eventuais congestionamentos (RECIFE, 2018b). 

Ressalta-se ainda que estão sendo feitos projetos de requalificação e de construção de rodovias 

em bairros no entorno do Porto do Recife, citados com maior detalhamento no Capítulo 5 

(Acessos Terrestres - Acessos Rodoviários).  

7.3.4. O TERRITÓRIO DE IPOJUCA E O ESPAÇO PORTUÁRIO  

Esta subseção especifica as atribuições dos principais documentos sobre a relação do 

planejamento dos territórios de Ipojuca e a área do Complexo Portuário e Industrial de Suape. 

As subseções seguintes abordam o estudo do Plano Diretor Participativo do Município de 

Ipojuca (PDPMI) e de seus respectivos zoneamentos, além da análise dos usos das áreas 

relacionadas à atividade portuária. A partir disso é feita uma análise dos entornos portuários 

destacando a relação do Porto com a cidade. Por fim, são indicadas as diretrizes municipais 

relacionadas às questões de mobilidade urbana.  

7.3.4.1. Plano Diretor Participativo do Município de Ipojuca (PDPMI) 

O PDPMI está regulamentado pela Lei nº 1.490/08 e foi elaborado tendo em vista sua 

utilização por parte da sociedade como instrumento de ordenamento urbano. Como princípios 

gerais do ordenamento territorial no município, o PDMI prevê a função social da cidade, a função 

social da propriedade, a função ambiental do município, a função econômica do município e a 

gestão democrática.  

Em relação aos eixos norteadores do desenvolvimento urbano do município constam 

“I – desenvolvimento econômico do território; II – ordenamento territorial integrado; III – gestão 
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territorial do desenvolvimento.” (IPOJUCA, 2008). Quanto ao último eixo citado, estão definidos 

os seguintes objetivos para a Dinamização Equilibrada da Economia no Território: 

Art.20 [...] 
II – viabilizar a expansão territorial das atividades econômicas de suporte às cadeias 
produtivas locais, principalmente da indústria e do turismo, com vista à geração de 
oportunidades de: 
a) trabalho; 
b) emprego e renda; 
c) ampliação da infra-estrutura urbana promovendo mudança no quadro social.  
(...) 
III – priorizar os investimentos em infraestrutura urbana com vista a potencializar o 
desenvolvimento das atividades econômicas; 
IV – ampliar a capacidade de encadeamento e irradiação econômica das atividades 
produtivas dinâmicas; 
V - fortalecer e consolidar a vocação estratégica de Ipojuca como polo econômico-
industrial, turístico e sucro-alcooleiro metropolitano e regional; 
[...] (IPOJUCA, 2008). 

Para o Ordenamento Territorial Integrado são previstas iniciativas no sentido da 

Integração Territorial, do Equilíbrio Ambiental e do Acesso ao Solo. Quanto aos instrumentos 

referentes a estas temáticas, que se traduzem no zoneamento, são estabelecidos o Eixo de 

Desenvolvimento Econômico (EDE), a Zona Especial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(ZEDR) e a Zona Especial de Atividades Industriais e Agroindustriais (ZEIA), sendo definido 

especificamente para o primeiro: 

Art. 45. O Eixo de Desenvolvimento Econômico (EDE) compreende uma faixa de 
500,00 m (quinhentos metros) paralela à rodovia PE-060 e ao anel viário 
metropolitano projetado pelo Governo do Estado de Pernambuco. 
Art. 46. O Eixo de Desenvolvimento Econômico (EDE) destina-se à implantação de: 
I – empreendimentos de apoio às atividades produtivas locais, especialmente, aos 
setores: 
industrial; 
comercial 
serviços. 
II – pequenos e médios empreendimentos geradores de economias de passagem 
compatíveis com o ambiente rodoviário. (IPOJUCA, 2008). 

Na seção do documento referente à Estrutura Espacial e Zoneamento, o município de 

Ipojuca divide o território em macrozonas, zonas e zonas especiais. As macrozonas 

correspondem a: 

Macrozona de Sustentabilidade Rural (MSR): compreende a porção oeste do território 
municipal e é conformada por uma extensa área de cultivo de cana-de-açúcar, 
permeada por estruturas naturais que garantem o equilíbrio ambiental do território e 
apresenta ampla rede de estradas vicinais, que permitem a conectividade entre os 
núcleos urbanos. 
[...] 
Macrozona de Equilíbrio Urbano-Ambiental (MEUA): compreende a porção leste do 
município e é caracterizada por elementos físicos e naturais que induzem e 
condicionam o processo de apropriação espacial. (IPOJUCA, 2008).  

A MEUA ainda possui uma subdivisão em nove zonas de uso, caracterizadas na Tabela 13. 

Macrozona de Equilíbrio Urbano-Ambiental 

Zona de 
Requalificação 
Urbana (ZRU) 

Compreende áreas de urbanização consolidadas dos núcleos urbanos de Ipojuca Sede e dos distritos de 
Nossa Senhora de Ó e Camela. Estas apresentam limitações ao processo de expansão física e elevado 
nível de adensamento construtivo, sobretudo nas áreas periféricas. 
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Macrozona de Equilíbrio Urbano-Ambiental 

Zona de Urbanização 
Preferencial 1 (ZUP-1) 

Áreas adjacentes aos núcleos urbanizados. Tem por objetivo induzir o processo de expansão urbana 
dos núcleos urbanizados, através de parâmetros urbanísticos adequados à dinâmica imobiliária e, 
também, à priorização de investimentos públicos e privados em infraestrutura urbana. 

Zona de Urbanização 
Preferencial 2 (ZUP-2) 

Áreas adjacentes aos núcleos urbanizados, com condições ambientais favoráveis à expansão urbana 
destes núcleos. Tem como objetivo orientar o processo gradual de expansão urbana da cidade, na 
perspectiva de consolidação de uma mancha urbana que integre os núcleos urbanos de Ipojuca Sede e 
do Distrito de Nossa Senhora de Ó. 

Zona de Urbanização 
Preferencial 3 (ZUP – 3) 

Porção do território do município, atualmente utilizada para o cultivo de cana-de-açúcar, com um 
perfil fundiário configurado por propriedades de grande porte. Cumpre papel estratégico no processo 
de expansão urbana. Tem como objetivos orientar o processo gradual e programado de expansão 
urbana e garantir um baixo nível de adensamento durante o processo de urbanização. 

Zona de Equilíbrio 
Ambiental (ZEA) 

Porção do território municipal sob influência do ambiente estuarino. Corresponde à extensa malha 
hídrica, em especial aos cursos d’água dos Rios Ipojuca, Merepe, Maracaípe e Sirinhaém, também 
várzeas, manguezais e áreas remanescentes de Mata Atlântica, assim como áreas de proteção 
ambiental legalmente instituídas. Tem como principais objetivos preservar os ecossistemas naturais 
existentes e incentivar as atividades econômicas praticadas por populações tradicionais, 
principalmente a pesca artesanal. 

Zona de 
Sustentabilidade da 
Orla (ZSO) 

Porção do território definida pela faixa litorânea. Caracterizado pela existência de: núcleos 
urbanizados, ecossistemas estuarinos e elevada potencialidade turística. Tem como objetivos preservar 
os ecossistemas naturais, notadamente as áreas de mangue, várzeas, remanescentes de mata 
atlântica, praias, vegetação costeira e alagados, além de priorizar atividades e equipamentos turísticos 
e de lazer turístico, assim como garantir o acesso público às praias. 

Zona de Interesse 
Turístico (ZIT) 

Faixa de terra localizada à beira mar, a qual tem por objetivos consolidar o município como destino 
turístico, incentivar a implementação de atividades turísticas de lazer e balneário e fortalecer a cadeia 
produtiva do turismo. 

Zona de Atividades 
Industriais e 
Logísticas (ZAIL) 

Porções do território localizadas próximas aos Distritos Industriais existentes e projetados, com função 
estratégica de suporte e logística para as atividades nestas desenvolvidas. 

Zona de Atividade 
Portuária de Suape 
(ZAP) 

Corresponde ao território legal do Complexo Industrial Portuário de Suape, o qual tem concentração 
de atividades industriais de relevante impacto e suporte à economia local, à estadual e à regional. 
Gerando a atração de grandes investimentos públicos e privados de expansão e/ou suporte às 
atividades econômicas. Tem como objetivo a gestão integrada entre os diversos entes federados e a 
sociedade civil, o fortalecimento de usos e atividades industriais e portuárias, a utilização estratégica 
do Complexo Industrial Portuário de Suape para o desenvolvimento socioeconômico do município. 

Tabela 13 – Zonas pertencentes à Macrozona de Equilíbrio Urbano-Ambiental do zoneamento de Ipojuca  
Fonte: Ipojuca (2008). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Já as zonas especiais compreendem “conjuntos específicos de proteção cultural e um 

eixo de desenvolvimento econômico, sujeitos a parâmetros urbanísticos e a diretrizes 

específicas” (IPOJUCA, 2008). São assim delimitadas a Zona Especial de Manutenção da 

Morfologia Original (ZEMO), o Conjunto Especial de Proteção Cultural (CEPC), a Zona Especial de 

Interesse Institucional (ZEII), a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), A Zona Especial de 

Proteção Integral (ZEPI), e os já citados EDE, ZEDR e ZEIA. 

7.3.4.2. Uso do solo 

Toda a área de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, 

incluindo os estaleiros EAS e Promar próximos ao Porto, está localizada na orla leste do 

município, na porção estabelecida como MEUA. Seu zoneamento é estabelecido como Zona de 

Atividade Portuária de Suape (ZAP), o qual tem uso previsto voltado para atividades industriais 

e portuárias.  

O principal acesso a Suape é realizado a sudoeste, através de uma Zona de Atividades 

Industriais e Logísticas (ZAIL), a qual prevê usos de suporte para as atividades portuárias e 

industriais.  Ao sul da área de Suape encontra-se a Zona de Sustentabilidade da Orla (ZSO), e 

adjacente a esta localiza-se a Zona de Equilíbrio Ambiental (ZEA), conforme ilustra a Figura 24. 

Essas duas últimas zonas estão voltadas a preservar os ecossistemas naturais e as atividades 
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econômicas praticadas por comunidades tradicionais. Demais informações sobre fontes e dados 

cartográficos constam no Apêndice 18. 

 

Figura 24 – Zoneamento dos municípios de Ipojuca e Cabo Santo Agostinho no entorno de SUAPE – 
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Foi também considerado no presente estudo o zoneamento proposto pelo Governo 

do Estado de Pernambuco no Novo Plano Diretor – Suape 2030, a fim de correlacioná-lo com o 

ordenamento territorial estipulado pelos municípios. Segundo documento enviado pela 

Autoridade Portuária de Suape, o Novo Plano Diretor de Suape define instrumentos de 

ordenamento territorial, uma vez que reconhece que indefinições nesse aspecto podem 

comprometer o desenvolvimento econômico do Porto e sua área de influência. O zoneamento 

proposto pelo município de Ipojuca e o proposto pelo Novo Plano Diretor são similares no que 

diz respeito a suas restrições, objetivos e características. As zonas previstas no Novo Plano 

Diretor englobam as atividades econômicas principais de indústria, serviços e também zonas 

caracterizadas pela preservação cultural e ambiental, em consonância com os Planos Diretores 

municipais aos quais se sobrepõe. 

O Novo Plano Diretor estipula um zoneamento específico para toda a região de SUAPE 

– Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros. Nele, a área que abriga Suape é 

defina como Zona Industrial Portuária (ZIP), a qual está circundada por uma Zona Industrial (ZI). 

A ZIP está definida como de uso portuário e industrial, com atividades diretamente relacionadas 

ao Porto, admitindo as complementares e as de apoio. Para as ZI, é previsto o uso estritamente 

industrial e admitidas também atividades de apoio voltadas para as atividades portuárias e 

complementares. Além disso, o Plano também delimita Zonas de Preservação Cultural (ZPC) 

adjacentes às ZIP e às ZI, sendo estas circundadas por Zonas de Preservação Ecológica (ZPEC), as 

quais se interligam, favorecendo corredores ecológicos e a capacidade de suporte do 
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ecossistema. Essas zonas podem ser identificadas na Figura 25. Demais informações sobre 

fontes e dados cartográficos da Figura 25 constam no Apêndice 19. 

 

Figura 25 – Zoneamento portuário proposto no Novo Plano Diretor – Suape 2030 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ainda, foram analisadas as divergências presentes na delimitação espacial dos 

zoneamentos referentes às áreas portuárias, propostos, atualmente, pelos municípios de 

Ipojuca e de Cabo de Santo Agostinho, em relação ao zoneamento proposto pelo Governo do 

Estado de Pernambuco no Novo Plano Diretor – Suape 2030, o qual se estende por ambos os 

municípios. Esta análise estende-se a fim de salientar a importância da consonância entre os 

zoneamentos estipulados, tendo em vista favorecer as atividades logísticas e econômicas 

relacionadas a SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros. No 

zoneamento do Novo Plano Diretor há um detalhamento das áreas que se referem às ZPC e às 

ZPEC. Na Figura 26 é possível observar, próximo à área do Porto de Suape, uma área definida 

como ZPC que não é atualmente contemplada no zoneamento municipal de Ipojuca.  
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Figura 26 – Sobreposição dos zoneamentos municipais de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho com o 
zoneamento do Novo Plano Diretor – Suape 2030 

Fonte: Pernambuco ([2011]) e Ipojuca (2008).  Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao relacionar o zoneamento municipal de Ipojuca com o zoneamento proposto pelo 

governo para Suape ainda são verificadas outras incompatibilidades acerca das delimitações de 

suas zonas. Ao sul de Suape, a ZI estipulada pelo Novo Plano Diretor sobrepõe a Zona de 

Equilíbrio Ambiental (ZEA) estabelecida no zoneamento municipal. O próprio limite do distrito 

industrial delimitado no zoneamento municipal se apresenta mais amplo do que a proposta da 

ZI encontrada no Plano estadual, situação verificada também em porções do território 

pertencentes ao município de Cabo de Santo Agostinho. Na Figura 27 é possível observar os 

pontos colocados.  
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Figura 27 – Sobreposição do zoneamento municipal de Ipojuca com o zoneamento do Novo Plano Diretor – Suape 2030 
Fonte: Pernambuco ([2011]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ressalta-se a importância da busca pela convergência entre a delimitação espacial dos 

zoneamentos propostos por ambos os municípios e pelo Governo do Estado, a fim de minimizar 

os impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais dos usos encontrados. A 

complementaridade dos zoneamentos propostos pode dar condições a melhores formas de 

mitigação de conflitos relacionados ao uso e à ocupação do solo. 

7.3.4.3. Análise do entorno do Porto de Suape e TUP EAS 

As características específicas das regiões nos entornos das instalações portuárias do 

Porto de Suape e do TUP EAS, assim como os impactos decorrentes da interação entre as 

atividades portuárias e as da cidade, são analisadas nesta subseção, que se divide em: (i) Região 

do Porto de Suape e (ii) Região do distrito industrial de Suape. 

Região do Porto de Suape 

A área portuária de Suape encontra-se afastada do centro urbano do município de 

Ipojuca, separados pela área industrial de Suape, o que propicia um afastamento das 

interferências da atividade portuária com os usos urbanos intensos encontrados nas 

centralidades municipais. Dessa forma, não foram identificados conflitos referentes ao tráfego 

de caminhões e à mobilidade urbana no entorno do Porto. 

A região do Porto de Suape compreende a foz dos rios Ipojuca, Merepe e Tatuoca, 

configurando uma área de estuário marinho. De acordo com informações fornecidas pela 

Autoridade Portuária, destaca-se que em virtude do alto crescimento populacional da região, 

acarretada em muito pela imigração de trabalhadores de SUAPE – Complexo Industrial 

Portuário, as questões de saneamento despontam como de importante apreensão, 

principalmente em virtude de seu impacto sobre os recursos naturais. Tendo em vista o valor 

ambiental da área de abrangência do Complexo, o qual compreende, além de estuários e praias, 
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remanescente de Mata Atlântica, os índices de saneamento básico encontram-se abaixo do 

desejado. Do mesmo modo, merece atenção a inexistência de aterros sanitários para depósito 

de rejeitos. 

A Ilha de Tatuoca, local que abriga os estaleiros Atlântico Sul e Promar, vizinhos ao 

Porto de Suape, era originalmente habitada por populações ribeirinhas que estavam muito 

próximas ou inseridas nas áreas voltadas às atividades portuárias e industriais (ALVES, SANTOS, 

2016). A administração de Suape realizou em março de 2014, através do Projeto Habitacional 

Suape, a realocação de famílias moradoras de Tatuoca para o Conjunto Habitacional Vila Nova 

Tatuoca. O conjunto habitacional consiste em 75 residências próximas à praia de Suape. Todos 

os moradores também foram indenizados por suas antigas moradias e terrenos (SUAPE, 2016c).  

Além disso, durante o processo de construção, entrega das casas e adaptação no novo 

espaço, a administração de Suape realizou e tem desenvolvido um trabalho permanente em 

diversas frentes. Entre as ações, estão: elaboração de diagnóstico socioeconômico de cada 

família, realização de campanhas educativas e palestras quanto ao uso de recursos naturais, 

apropriação dos direitos sociais e saúde, entre outros (SUAPE, 2016c). A Figura 28 ilustra o 

Conjunto Habitacional Vila Nova Tatuoca. 

 

Figura 28 – Conjunto Habitacional Vila Nova Tatuoca. 
Fonte: SUAPE (2016c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Outro conjunto habitacional está sendo construído com recursos do Programa Minha 

Casa Minha Vida em uma área de 97 hectares, localizada no município do Cabo de Santo 

Agostinho, próximo à Vila Claudete. Neste projeto habitacional, denominado Nova Vila 

Claudete, estão sendo construídas 2.620 moradias para as famílias que residem em áreas de 

preservação ecológica ou industriais do território de Suape (SUAPE, 2016g). Além das casas, o 

local contará com uma creche-escola, três estações de tratamento de esgoto e uma área verde 

preservada de 27 hectares. O loteamento está situado em área próxima a serviços públicos, 
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como posto de saúde, transporte e escolas. A Figura 29 apresenta a localização dos conjuntos 

habitacionais citados. 

 

 

Figura 29 – Conjuntos habitacionais no entorno de Suape 
Fonte: SUAPE (2016c) e Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Região do distrito industrial de Suape 

O entorno do distrito industrial de Suape tem interesse particular em virtude dos 

diversos engenhos encontrados. Dentre estes, destacam-se o Engenho Mercês e o Engenho 

Massangana, os quais se encontram inseridos ou próximos ao zoneamento previsto para fins 

portuários, a ZAP, conforme é possível observar na Figura 30.  
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Figura 30 – Comunidades no entorno de Suape 
Fonte: SUAPE (2016c) e Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Representantes da Autoridade Portuária indicaram a prática de atividades de pesca e 

extração pelas comunidades ribeirinhas próximas e dentro do território do Complexo Industrial.  

Para essa região do entorno do Porto, o Projeto Habitacional Suape prevê a realização 

de obras de pavimentação, drenagem das ruas e redes de esgotamento sanitário em oito 

comunidades, ilustradas na Figura 30, a saber: Engenho Massangana, Vila Nazaré, Vila Dois 

Irmãos, Praia de Suape, Vila Gaibu, Vila Cepovo, Vila Claudete e Engenho Mercês, estando este 

último localizado dentro da área do Porto Organizado. O projeto objetiva ampliar a cidadania, o 

desenvolvimento e a qualidade de vida dos moradores (SUAPE, 2016b).  

7.3.4.4. Mobilidade urbana  

 O município de Ipojuca está localizado na RMR, área onde estão concentradas as 

atividades econômicas do estado de Pernambuco. Empresas e indústrias da região, a exemplo 

da SUAPE, geram intensos fluxos de trânsito relacionados às suas atividades. Os serviços de 

transporte urbano coletivo e de cargas, por exemplo, compartilham vias com o transporte 

individual motorizado, podendo acarretar em situação de lentidão no trânsito (RECIFE, [2017?]).  

Atualmente, o órgão responsável pela mobilidade urbana em Ipojuca é a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transportes (AMTTRANS), a qual está desenvolvendo a atualização do 

Plano de Mobilidade Urbana da RMR. O PDPMI, em seus arts. 57 e 58, aborda sobre o 

disciplinamento do sistema viário e do transporte urbano: 

Art. 57. O sistema viário e o sistema de transportes objetivam a integração entre as 

diversas partes do território municipal, bem como entre os Municípios de Ipojuca, os 

Municípios vizinhos, a cidade do Recife e sua Região Metropolitana. 

Art. 58. Este sistema visa garantir plenas condições de: 

I – mobilidade; 
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II – acessibilidade aos núcleos urbanos, aos centros produtivos do meio rural e aos 

equipamentos de interesse econômico e social; 

III – circulação de bens e mercadorias, favorecendo o pleno desenvolvimento das 

atividades econômicas em todo o território municipal. (IPOJUCA, 2008). 

Com relação à mobilidade do Porto de Suape e dos núcleos urbanos do entorno é 

relevante a baixa oferta de transporte público. Conforme indicado em visita técnica ao Porto, a 

mobilidade dos trabalhadores de Suape depende quase exclusivamente de ônibus fretados e 

transporte com veículos próprios. As linhas de transporte público coletivo que chegam até o 

Porto de Suape são limitadas, e nenhuma destas têm ligação direta com a capital Recife. 

O município de Ipojuca, segundo a prefeitura, está se cadastrando no programa 

Avançar Cidades Mobilidade Urbana, uma iniciativa desenvolvida pelo Ministério das Cidades, 

que tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana dos municípios brasileiros. 

No programa está prevista a implantação de calçadas acessíveis, ciclovias, ciclofaixas, paraciclo, 

mobiliário urbano, iluminação, arborização, faixa para ônibus, abrigos de ônibus, sinalização 

viária, travessia elevada, pavimentação, drenagem, entre outros (IPOJUCA, 2017). 

7.3.5. COMUNIDADES TRADICIONAIS 

As comunidades tradicionais caracterizam-se por povoamentos que possuem forma própria 

de ocupação do solo e organização social. O reconhecimento dessas comunidades está atrelado ao 

manejo dos recursos naturais locais, utilizando-se de conhecimentos transmitidos pela tradição, e ao 

histórico da sua permanência no local (BRASIL, 2014c; 2007). Tendo em vista o fortalecimento das 

comunidades tradicionais, o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT determina 

à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) 

a tarefa de assegurar os direitos políticos sobre o território e àqueles relacionados às peculiaridades 

sociais, ambientais, econômicas e culturais das populações tradicionais. 

7.3.5.1. Comunidades indígenas 

Em relação ao Complexo Portuário de Recife e Suape, é registrada a existência de quatro 

comunidades tradicionais indígenas no estado de Pernambuco, entretanto nenhuma delas 

encontra-se em uma distância das instalações portuárias considerada relevante11 para a análise.  

Apesar de existirem habitantes autodeclarados indígenas em Recife, Ipojuca e Cabo de 

Santo Agostinho, não foram verificadas Terras Indígenas (TI) certificadas nesses municípios. 

Em 2010, o contingente populacional indígena nesses municípios foi de 3.665, 105 e 252 

indivíduos, respectivamente (IBGE, 2018). 

Conforme dados levantados nas últimas décadas pelo IBGE, identifica-se o notável 

deslocamento do contingente indígena no estado de Pernambuco. Do ano 1991 ao ano 2000, 

observa-se que houve incremento populacional indígena nos municípios do Recife, de Ipojuca e 

de Cabo de Santo Agostinho. Entre 2000 e 2010, esse crescimento se manteve no município de 

                                                           

11 A distância considerada relevante para análise de comunidades indígenas compreende um raio de 8 km a partir das 

instalações portuárias, de acordo com a Portaria Interministerial n° 419, de 26 de outubro de 2011. 
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Ipojuca, enquanto em Recife e Cabo de Santo Agostinho houve um movimento inverso (IBGE, 

2018). Esse contexto pode ser ilustrado, conforme mostra a Figura 31.  

 

Figura 31 – Distribuição total da população indígena na região do Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: IBGE (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)  

7.3.5.2. Comunidades quilombolas 

Para este estudo, foram consideradas as Comunidades Remanescentes de Quilombos 

(CRQ) reconhecidas pela Fundação Cultural dos Palmares, a primeira instituição pública 

brasileira criada para a preservação da cultura afrodescendente, cujo reconhecimento dá acesso 

a programas sociais do Governo Federal (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2018).  

No estado de Pernambuco são verificadas 156 CRQs, certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares (2018). No que diz respeito às comunidades tradicionais quilombolas no entorno dos 

portos do Recife e de Suape, foram identificados núcleos em Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, e 

também em Olinda e Rio Formoso, sendo este último encontrado a uma distância de mais de 

50 km das instalações portuárias. Os municípios que abrigam as comunidades citadas e as suas 

localizações em relação aos Portos em questão constam na Figura 32.  
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Figura 32 – Localização dos municípios que apresentam comunidades quilombolas na região do Complexo 
Portuário de Recife e Suape 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em Cabo de Santo Agostinho, nas terras do Engenho Trapiche, encontra-se a CRQ Onze 

Negras, localizada a aproximadamente 14 km do Porto de Suape, e é administrada 

majoritariamente por mulheres, que são as líderes da comunidade. A CQR foi criada na década 

de 1940 por ex-escravos da região (BRASIL, 2017a) e reconhecida em 2007 pela Fundação 

Cultural Palmares. A comunidade abrange cerca de 480 famílias que se espalham pelos dez 

hectares de extensão (BRASIL, 2017a), sendo sua economia originariamente pautada na pesca, 

caça e lavoura. Com o passar dos anos foram incorporadas outras atividades como forma de 

geração de renda, a exemplo do artesanato. Através da busca de direitos, por meio de 

associação comunitária e em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo Agostinho, foram 

realizadas melhorias na região, tais como as instalações de uma creche e de medidores de 

energia elétrica (BÉHAR, 2013).  

Em Ipojuca, no entorno do Porto de Suape, está localizada a CRQ Ilha das Mercês,  a 

aproximadamente 5 km das suas instalações. A comunidade, reconhecida pela Fundação 

Cultural Palmares em 2016, apresentava mais de 800 famílias residentes, que inicialmente 

tinham suas atividades econômicas calcadas na agricultura e na pesca. Com a instalação das 

rodovias e do Porto de Suape na região, houve alterações no meio ambiente que impactaram 

nos meios de subsistência, a exemplo da pesca e mariscagem. A comunidade também passou 

por um processo de retração da sua superfície, sendo inicialmente composta por quatro núcleos 

de ocupação, que atualmente se restringem a apenas um, com registro de diminuição do 

número total de habitantes (BRASIL, 2017b).   

Em Olinda, a aproximadamente 9 km do Porto do Recife, encontra-se a CRQ Portão do 

Gelo, um dos três quilombos urbanos do Brasil – quilombos cuja localização se dá em capitais ou 

grandes centros. Reconhecida pela Fundação Cultural Palmares em 2006, a comunidade apresenta 

origem religiosa, ligada à Nação Xambá (HOLANDA, 2014), e tem em seu interior o Terreiro de 

Santa Bárbara, um dos mais antigos do País (NEIVA, 2017). Instalada em Olinda desde 1951, a 
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comunidade conta com museu e memorial que remontam ao candomblé, e desenvolve a ação do 

Hoje Teve Alegria, em que os moradores mais antigos ensinam aos mais jovens as tradições do 

povoado (AMORIM et al., [201?]).  

7.3.5.3. Comunidades ribeirinhas 

Além das colônias de pescadores do Pina e Brasília Teimosa, relatadas na seção de 

Análise do entorno portuário do Recife, podem ser encontradas outras comunidades ribeirinhas 

no entorno. O Rio Capibaribe, que tem nascente na divisa dos municípios de Jataúba e de Poção 

(PE), na Serra de Jacarará, e deságua no Oceano Atlântico, na capital pernambucana (APAC, [201-

?]), apresenta às suas margens comunidades ribeirinhas que possuem economia pautada na pesca 

artesanal e comercial (IBV, [2018]). O sururu, molusco amplamente utilizado na culinária recifense, 

constitui o principal produto da pesca realizada pelas comunidades do Recife. A captura do 

molusco ocorre no Rio Capibaribe, enquanto a venda ocorre em diversos pontos, dos quais 

destaca-se o Mercado São José – mercado municipal da cidade (SAKAMOTO, 2013).  

Os ribeirinhos do Rio Capibaribe, dentre os quais estão aqueles que residem em palafitas, 

enfrentam problemas com o assoreamento das margens do rio e com a poluição fluvial decorrente 

do esgoto doméstico e industrial da região. Além disso, parte das moradias não apresentam 

saneamento básico, nem água encanada. O rio também é utilizado pela população para banho (IBV, 

[2018]). Existem projetos em execução da Prefeitura Municipal do Recife, através da Secretaria de 

Habitação, que promovem a realocação das comunidades ribeirinhas (VIEIRA, 2015).  

A inserção das comunidades em atividades turísticas traz benefícios tanto para a região 

onde estão inseridas como para as próprias comunidades. Isso acontece na comunidade 

ribeirinha localizada na Ilha de Deus, roteiro turístico que conta com passeios de catamarã. Na 

comunidade, além do turismo, é realizada a pesca do sururu, o cultivo de camarão e o 

artesanato. Os membros da comunidade retiram garrafas PET e plásticos das águas fluviais, os 

quais são destinados ao centro de reciclagem criado pelos próprios moradores ou à fabricação 

de hortas suspensas e à plantação de mudas (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2016).  

A Figura 33 ilustra as localidades supracitadas. 
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Figura 33 – Localização do Rio Capibaribe e das áreas históricas na região do Porto do Recife  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Assim como o município do Recife, Ipojuca apresenta colônias de pescadores – como 

a Colônia de Pescadores de Porto de Galinhas – e populações ribeirinhas. Os rios Massangana e 

Ipojuca constituem a malha fluvial da região, onde existem, além dos pescadores, agricultores e 

descendentes de indígenas (PASCOM AOR, 2017).  

A Figura 34 ilustra as localidades supracitadas.  

 

Figura 34 – Localização dos corpos hídricos na região do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Conforme abordado na análise do entorno do Porto de Suape e do TUP EAS 

(seção 7.3.4.3), houve a realocação de famílias tradicionais moradoras da Ilha de Tatuoca, que 

viviam principalmente da pesca artesanal, para o Conjunto Habitacional Vila Nova Tatuoca. Essa 
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realocação impactou na possibilidade de subsistência dessas famílias calcada na atividade 

pesqueira (RAPKIEWICZ; ALVES; SANTOS, [2015]).  

Além dos moradores da Ilha de Tatuoca, outros núcleos de comunidades pesqueiras 

vêm sendo retirados das proximidades dos rios do entorno do Porto de Suape e realocados para 

assentamentos em municípios vizinhos (PASCOM AOR, 2017). Essa ação acaba por comprometer 

as atividades econômicas tradicionais desempenhadas na região, tais como a pesca marinha e a 

cata de mariscos (PASCOM AOR, 2017). 

No município de Cabo de Santo Agostinho, a Vila de Suape apresenta a pesca como 

base econômica, realizada em sua maioria por homens, através de jangadas, redes e barcos com 

motor (NASCIMENTO et al., 2016).  

7.4. INICIATIVAS PARA HARMONIZAÇÃO DA RELAÇÃO 
PORTO-CIDADE 

Com o intuito de atenuar os impactos causados pela atividade portuária, minimizando, 

assim, os conflitos entre o Porto e o município, podem ser realizadas políticas, programas, ações 

e projetos em prol da população e do meio ambiente nas localidades em que os complexos estão 

inseridos. No Complexo Portuário de Recife e Suape, as Autoridades Portuárias do Porto de 

Suape e do Porto do Recife, as empresas Decal, Suata, Copagaz, TEMAPE e Tequimar e o TUP 

EAS realizam ou já realizaram medidas que buscam harmonizar a relação porto-cidade, cujas 

descrições são apresentadas nos itens a seguir.  

7.4.1. PORTO DO RECIFE S.A. 

A Autoridade Portuária do Porto do Recife realiza iniciativas socioambientais para a 

qualificação da relação porto-cidade. Nesse sentido, para a comunidade do entorno portuário, 

a Autoridade Portuária atua na campanha Natal sem Fome, que possui caráter anual e tem como 

objetivo a distribuição de cestas básicas para famílias carentes da região (PORTO DO RECIFE S.A., 

2015b). Por meio da coleta de materiais, o Porto do Recife também ajuda o Hospital do Câncer 

de Pernambuco (HCP), dando auxílio financeiro proveniente da reciclagem dos materiais 

coletados (PORTO DO RECIFE S.A., 2015c).  

Segundo a Autoridade Portuária, o Porto do Recife realiza programas ambientais, 

inclusive com os pescadores locais. A Autoridade Portuária realiza também ações pontuais, 

como o monitoramento do Aedes aegypti, realizada em convênio com a prefeitura do Recife 

para prevenção da dengue na região (PORTO DO RECIFE S.A., 2016a).  

7.4.2. CAMIL ALIMENTOS 

As informações disponibilizadas pela Camil Alimentos relatam que a empresa realiza 

palestras de educação ambiental. Não foram fornecidos maiores detalhes sobre essas palestras. 

7.4.3. SUAPE 

A Autoridade Portuária do Porto de Suape desenvolve diversas iniciativas voltadas à 

comunidade onde está inserida. De acordo com dados da SUAPE, existem iniciativas com 
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pescadores locais, a fim de qualificar a mão de obra da região. Outras ações, projetos e 

programas desenvolvidos são abordados a seguir.  

Educação e meio ambiente 

Desenvolvido pela DMS do Porto de Suape, o PEA é composto por cursos e oficinas da 

temática ambiental, voltados à comunidade interna e externa ao Porto. Dentre as iniciativas 

abrangidas pelo programa, que possuem como público alvo a comunidade externa, estão o 

Curso de Pedagogia Ambiental, que visa trabalhar o viés teórico da ecopedagogia, com foco nos 

temas socioambientais, de conservação ambiental e recursos naturais (SUAPE, 2016l); e a 

Oficina de Restauração Florestal, que busca aliar o conhecimento e a prática no que tange à 

produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Os demais cursos englobados pelo 

PEA estão elencados na seção “Programa de Educação Ambiental”, no Capítulo 1. Desde 2010, 

o Programa já realizou mais de 130 treinamentos e atingiu mais de 3.200 pessoas, conforme 

dados de 2016.  

O Porto de Suape apresenta ainda um acordo de cooperação técnica com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) – Campus Cabo de Santo 

Agostinho –, no qual se firmam ações e estudos conjuntos entre o Porto e os alunos do curso 

técnico de Meio Ambiente do IFPE, no que se refere à preservação ambiental e à 

sustentabilidade. No acordo são englobados o Projeto de Educação Ambiental e o Programa 

Águas de Suape, que engloba também o Projeto Nascentes (SUAPE, 2016a).  

Cidadania 

A iniciativa do Projeto Habitacional Suape foi desenvolvida em prol das comunidades 

localizadas na região do Porto de Suape, a saber: Engenho Massangana, Engenho Mercês, Praia 

de Suape; e das vilas Gaibú, Claudete, Nazaré, Cepovo e Dois Irmãos. O projeto indica o 

beneficiamento total de quase sete mil famílias, através da construção de conjuntos 

habitacionais urbanos, como contrapartida de realocações, assentamentos rurais, além de obras 

como pavimentação e rede de esgoto na direção de consolidação de núcleos de ocupação 

existentes (SUAPE, 2016m). 

No segmento dos programas habitacionais da Autoridade Portuária consta o Programa 

Habitacional Nova Tatuoca, que realizou a realocação dos moradores da Ilha de Tatuoca, a qual 

foi aterrada e sua área utilizada para a construção de instalações do Porto de Suape. As 75 

famílias que foram contempladas pela ação receberam casas com energia elétrica, água 

encanada e saneamento (SUAPE, 2016c). 

Com relação à mão de obra existente no entorno portuário, o Porto de Suape recruta 

trabalhadores para realizarem atividades de auxílio ao desenvolvimento portuário no Viveiro 

Florestal de Suape (SUAPE, 2016o). Através dessas iniciativas, são promovidas a geração de 

renda e a inclusão social da população local (SUAPE, 2016c). Também é realizado o Projeto 

Suape para Todos, que engloba diversas atividades e aborda variados segmentos sociais. Dentre 

estas estão a formação e a qualificação profissional da comunidade, bem como atividades 

recreativas e de lazer, além de parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que ampliam a 

oferta de cursos voltados às atividades industriais do Porto de Suape. 
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7.4.4. COPAGAZ 

A Copagaz, na tentativa de harmonizar e desenvolver a comunidade onde está 

inserida, apresenta políticas de direitos humanos que visam apoiar instituições e pactos, como 

a Fundação ABRINQ, o Instituto Ethos e o Pacto Global das Nações Unidas (COPAGAZ, 2012).  

7.4.5. DECAL  

De acordo com o Balanço Social 2015 da empresa, a Decal desenvolveu iniciativas que 

visaram o desenvolvimento da sociedade, do meio ambiente e dos funcionários. No que tange 

à comunidade externa, realizou doações mensais a entidades, como o Instituto da Criança, além 

de uma campanha de doação de brinquedos para a instituição Recanto da Criança, a qual 

beneficiou mais de 45 crianças em Cabo de Santo Agostinho (DECAL, 2016a).  

Referente aos anos de 2017 e 2018, a Decal informou que não realizou iniciativas 

socioambientais com a comunidade do entorno portuário.  

7.4.6. SUATA 

Em 2014, a empresa Suata (pertencente ao grupo Localfrio) apoiou o Projeto Ajudô, 

realizado nos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Caruaru. O projeto, 

realizado pela Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe), corresponde à iniciativa 

social voltada para crianças e jovens com idade entre sete a 19 anos, a qual busca a inclusão 

social e a formação de atletas amadores e profissionais de judô. O projeto, que tem também 

parceria com a Federação Pernambucana de Judô (FPJU), beneficiou cerca de 500 pessoas 

(LOCALFRIO, 2014).  

A Suata não disponibilizou dados atualizados sobre a manutenção ou realização de 

iniciativas socioambientais na região do Complexo Portuário de Recife e Suape. 

7.4.7. TEMAPE 

Em prol da comunidade do entorno portuário, o TEMAPE apoia o Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) desde 2008. O Instituto é uma entidade filantrópica 

que presta atendimento aos usuários do sistema público de saúde (PETROVIA, 2015).   

7.4.8. ULTRACARGO 

A Ultracargo busca aliar seu crescimento à sustentabilidade, sem esquecer dos 

aspectos sociais e ambientais do entorno onde está inserida. Nesse sentido, a empresa realiza 

iniciativas que geram valor também para a comunidade, tal qual o programa educacional INOVE, 

iniciativa desenvolvida com o intuito de estimular a criação e inovação dos colaboradores e do 

público externo à empresa. O projeto visa à solução de problemas relacionados aos processos 

de produção, bem como ao auxílio no desenvolvimento de ferramentas de comunicação e de 

gestão. Dentro desse programa, existem projetos que estão alinhados conforme a necessidade 

do INOVE, como o Projeto Terminal Modelo e o programa Rede de Ideias (ULTRACARGO, 2012).  

É válido ressaltar que não foram disponibilizadas informações sobre quais cidades e 

unidades da Ultracargo são beneficiadas pelo Programa. 



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  103 

7.4.9. TUP EAS  

O TUP EAS desenvolve atividades socioambientais para com a comunidade de 

Rurópolis, localizada em Ipojuca (G1 PE, 2017a), pautadas no calendário anual, em datas festivas 

como dia das mães, dia dos pais, dia do meio ambiente, dia das crianças e Natal. 

Além disso, são realizadas atividades ambientais no jardim botânico, iniciativas 

relacionadas ao uso sustentável da água e coleta seletiva, e o Dia do Bem Fazer, que ocorre em 

agosto e corresponde ao momento em que os funcionários do EAS se mobilizam para a prática 

de ações voluntárias. 

7.5. PRINCIPAIS ITENS AVALIADOS 

Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listadas as considerações de maior 

relevância para a relação harmônica entre os municípios do Recife, Ipojuca, Cabo de Santo 

Agostinho e o Complexo Portuário de Recife e Suape. 

» O Porto do Recife está localizado no bairro do Recife, que configura um dos primeiros 

núcleos de povoamento da cidade. Em vista disso, a urbanização do seu entorno é 

consolidada, havendo diversas edificações, infraestrutura urbana e localidades de interesse 

turístico e histórico. Foram implementados, na área em questão, projetos de revitalização 

urbana, como o Revap e o projeto Novo Recife. Tais requalificações podem estimular o 

retorno de alguns usos comerciais e de lazer nas localidades, e reflexos como o aumento da 

atividade turística e relevante movimentação econômica para o município. Em virtude da 

proximidade com o Porto, deve-se buscar a compatibilização dos projetos e eventuais 

modificações propostas com os interesses da atividade portuária a fim de mitigar possíveis 

conflitos e estimular o desenvolvimento econômico da cidade do Recife como um todo. 

» Em virtude da localização do Porto do Recife e do interesse histórico em seu entorno, 

mostra-se relevante a atenção com relação às edificações consideradas Patrimônio 

Histórico pelo Iphan e sua importância para o desenvolvimento da cidade e da região. A 

oportunidade de aproveitamento dessas edificações para funções coorporativas, 

institucionais e demais atividades de apoio portuário de comércio e serviços, indicadas pelo 

Projeto Revap, mostra-se vantajosa, direta e indiretamente, para o Porto do Recife, sendo 

importante o envolvimento deste no desenvolvimento e possível execução dos projetos. 

» O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros possui relevante interação com 

a economia local, tanto no emprego de mão de obra e geração de renda quanto referente 

ao contingente atraído pela sua implementação e funcionamento. É reconhecido o impacto 

direto deste empreendimento, a exemplo das comunidades originadas dos trabalhadores 

envolvidos na sua construção e reflexos constatados na empregabilidade do município. 

Assim, é recomendável a manutenção de iniciativas socioambientais voltadas à população 

do município de Ipojuca e aos arredores, a fim de mitigar possíveis impactos das variações 

na economia e atividade do Complexo, bem como estimular a absorção e qualificação da 

mão de obra local. 

» A região do Complexo Portuário de Recife e Suape apresenta um número importante de 

comunidades tradicionais, principalmente de caráter ribeirinho, próximas à implantação 

dos terminais. Em vista disso, apresenta-se recomendável a continuidade de iniciativas 

socioambientais voltadas a este público. Tais iniciativas têm por fim estabelecer uma 
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existência harmônica entre a população e o Porto, bem como o incentivo à manutenção dos 

saberes tradicionais e raízes culturais. 

» A área de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros é de 

importante interesse em nível estadual e nacional em função das atividades econômicas 

que abriga. Dessa forma, o seu planejamento é essencial para a harmonização do seu 

crescimento com os fluxos existentes e as ocupações urbanas do entorno. Tendo em vista 

o zoneamento municipal dos municípios com os quais se relaciona, como principais 

instrumentos de regulação do desenvolvimento urbano, assim como o zoneamento 

previsto em nível estadual denominado Novo Plano Diretor – Suape 2030, como 

direcionador do crescimento do Complexo, a incompatibilidade registrada entre os 

documentos mostra-se um empecilho à harmonização dos usos colocados. É imprescindível 

que haja a compatibilização do Plano Diretor Participativo do município de Ipojuca e de seu 

zoneamento, e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Cabo de Santo 

Agostinho com o zoneamento do Novo Plano Diretor – Suape 2030, elaborado pelo Governo 

do Estado de Pernambuco. 

Essas ações são importantes tanto na relação entre as instalações portuárias e os 

municípios do entorno quanto para o desenvolvimento econômico e social das comunidades. A 

busca pela integração no planejamento, gestão e operações das políticas urbanas e portuárias 

é essencial para a harmonização da relação porto-cidade. Acredita-se que, em muitos casos, a 

melhoria da comunicação e ações conjuntas entre o Poder Público Municipal e a Autoridade 

Portuária podem contribuir para essa integração. Para isso, são identificados três pontos 

essenciais, indicados na Figura 35: a visão compartilhada entre os agentes, o diálogo constante 

entre estes e a busca por soluções conjuntas e factíveis. 

 

Figura 35 – Pilares para a harmonização da relação porto-cidade 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Desse modo, a participação dos Portos na atualização dos instrumentos de 

planejamento e gestão territorial do município, assim como de outras ações da prefeitura que 

estejam relacionadas com a atividade portuária, tende a potencializar o desenvolvimento dos 

municípios e do Complexo Portuário.  
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8. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS 
AUTORIDADES PORTUÁRIAS  

Este capítulo analisa a gestão da Autoridade Portuária no que se refere à estrutura 

organizacional, aos instrumentos de planejamento, à saúde financeira e aos planos de 

investimento da entidade. Para tanto, primeiramente, é feita uma análise do modelo de gestão 

existente, da exploração do espaço portuário e dos instrumentos de planejamento e gestão 

utilizados. Em seguida, é realizado um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos 

de gestão de recursos humanos adotados pela Autoridade Portuária. Por último, é feita uma 

análise financeira da Autoridade Portuária, por meio de indicadores financeiros, uma análise dos 

gastos e das receitas, da estrutura tarifária e do plano de investimentos. 

8.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO RECIFE 

8.1.1. MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA 

A administração e exploração do Porto Organizado do Recife foram delegadas pela 

União, por intermédio do Ministério dos Transportes, para o estado de Pernambuco, por meio 

do Convênio de Delegação nº 02/2001, de 1º de julho de 2001. O Porto do Recife é administrado 

pela Porto do Recife S.A., sociedade de economia mista instituída pela Lei Estadual nº 11.735, 

de 30 de dezembro de 1999, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado 

de Pernambuco. O Porto do Recife S.A., em harmonia com os Planos e Programas do Governo 

Federal para o Setor Portuário, tem por objeto social realizar e executar atividades relacionadas 

à Autoridade Portuária. 

A empresa tem sede e foro na cidade do Recife, e tem prazo de duração 

indeterminado. O seu capital social é de R$ 130,9 milhões, composto por um terço de ações 

ordinárias e dois terços de ações preferenciais, reservado ao estado de Pernambuco, em 

qualquer hipótese, a participação mínima de 51% no capital social com direito a voto, sendo-lhe 

garantida a manutenção desse percentual de participação.  

O ato de criação da Porto do Recife S.A. é ilustrado na Figura 36. 



  PLANO MESTRE 

106  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

 

Figura 36 – Convênio de Delegação do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No atual organograma, a administração superior da Porto do Recife S.A. compete à 

Assembleia Geral de Acionistas, órgão superior de deliberação, que é assessorada pelo Conselho 

Fiscal. A ela cabe: deliberar sobre alterações do Estatuto Social; aprovar a atualização da 

expressão monetária do capital social; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 

e a distribuição de dividendos; dentre outras funções. A Assembleia Geral se reúne, 

ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que necessário. Ela é 

instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por seu substituto legal. 

O Conselho Fiscal é responsável por acompanhar a execução patrimonial, financeira e 

orçamentária; pronunciar-se sobre assuntos de sua competência que forem submetidos pelo 

Conselho de Administração ou pela Diretoria; e elaborar e aprovar o seu Regimento Interno. 

A estrutura organizacional do Porto do Recife S.A. pode ser observada na Figura 37. 
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Figura 37 – Organograma da Porto do Recife S.A. 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O Conselho de Administração é o órgão de gestão superior e de consulta da Porto do 

Recife S.A., composto por sete membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato 

de dois anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração se reúne, 

ordinariamente, uma vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que necessário. Dentre outras 

funções, cabe a ele: convocar a Assembleia Geral de acionistas; fiscalizar a gestão dos diretores; 
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deliberar sobre a estrutura organizacional da sociedade; e aprovar o Plano de Cargos e Salários 

(PCS), o quadro de pessoal e o quadro de lotação da Porto do Recife S.A.  

A Diretoria da Porto do Recife S.A. é eleita pelo Conselho de Administração para um 

mandato de três anos, com possibilidade de reeleição. Ela é constituída por quatro membros: 

Diretor Presidente, Diretor de Administração e Finanças, Diretor Comercial e Operações e 

Diretor de Projetos e Obras. Os demais cargos de confiança da empresa são designados pelo 

Diretor Presidente. Compete à Diretoria celebrar contratos de cessão, locação e arrendamento 

de bens móveis e imóveis; autorizar a execução de obras ou serviços de interesse de terceiros 

na área do Porto Organizado; elaborar o Regimento Interno da Porto do Recife S.A., dentre 

outras funções. 

Ao Diretor Presidente compete dirigir, coordenar e controlar as atividades da Porto do Recife 

S.A.; representar a Autoridade Portuária perante quaisquer entidades; cumprir e fazer cumprir as 

determinações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, dentre outras funções.  À 

Diretoria de Administração e Finanças compete dirigir, supervisionar e coordenar as atividades de 

administração, enquanto que à Diretoria de Projetos e Obras compete dirigir, supervisionar e 

coordenar as atividades de elaboração da programação anual de trabalho e o cronograma dos 

investimentos necessários para a manutenção da infraestrutura portuária. Já a Diretoria Comercial e 

de Operações é responsável por planejar e coordenar as atividades comerciais em conformidade com 

os objetivos estabelecidos pela empresa (PERNAMBUCO, 2013a). 

Além desses órgãos de gestão, também atua no Porto do Recife o seu Conselho de 

Autoridade Portuária (CAP), que se reúne bimestralmente e interage com a Autoridade 

Portuária por meio das seguintes ações: aprovação do seu Regimento Interno e alterações 

decorrentes de determinações de atos superiores ou por proposição de qualquer de seus 

conselheiros; sugestão à Administração do Porto de ações como alterações do regulamento de 

exploração do Porto, alterações no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), ações para 

promover a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias, ações com objetivo 

de desenvolver mecanismos para atração de cargas, medidas que visem estimular a 

competitividade etc.; encaminhamento das consultas formuladas por terceiros sobre questões 

pertinentes às matérias de sua competência. 

Conforme a Lei nº 12.815/13, entre outras atribuições, é de responsabilidade da Autoridade 

Portuária fiscalizar e zelar pela realização das operações portuárias, de forma regular e eficiente 

(BRASIL, 2013). A operação portuária, por sua vez, deve ficar a cargo de operadores portuários pré-

qualificados pela Autoridade Portuária, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério 

da Infraestrutura. Foi identificado que no Porto do Recife, a Autoridade Portuária não executa 

atividades de operação portuária. Essas atividades ficam a cargo de operadores privados, os quais 

também são responsáveis pelo provimento da superestrutura necessária às operações. Todavia, a 

Porto do Recife S.A. atua como fiel depositária em algumas estruturas de armazenagem de uso público 

e sua arrecadação com a tabela tarifária de armazenagem foi a maior dentre todas as tabelas do Porto 

no ano de 2016. Portanto, embora o modelo de gestão adotado no Porto do Recife possa ser 

caracterizado como híbrido, pois contém características tanto do modelo landlord quanto do toolport 

– conforme exposto na Figura 38 – é importante destacar que há um predomínio do modelo de gestão 

landlord na gestão portuária, não sendo o modelo que vigora totalmente por conta da execução de 

funções de armazenagem pela Porto do Recife S.A. 
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Figura 38 – Modelo de Gestão Portuária da Porto do Recife S.A. no Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Segundo Bichou e Gray (2005), o modelo landlord tem como ponto forte o fato de que 

as empresas que possuem e mantêm os equipamentos são as mesmas que os operam, o que 

facilita o planejamento e a adaptação às condições do mercado. No entanto, podem ser citados 

como pontos fracos: i) uma eventual sobrecapacidade, decorrente da busca por expansão dos 

operadores privados; e ii) a duplicação dos esforços de promoção do Porto entre os operadores 

portuários e a Autoridade Portuária, sendo necessário um esforço de coordenação das ações de 

marketing e de planejamento portuário. 

Já o modelo toolport tem como pontos fortes: i) o fato de evitar duplicidade de 

investimentos, uma vez que algumas facilidades são providas pelo setor público; ii) o fomento à 

competição entre operadores; e iii) a possibilidade de que pequenos operadores possam utilizar 

o Porto. Por outro lado, como fraquezas podem ser citados: i) a fragmentação da 

responsabilidade pelo manuseio da carga, o que pode gerar conflitos entre pequenos 

operadores; ii) investimentos subdimensionados; e iii) barreiras ao desenvolvimento de 

operadores privados fortes. 

8.1.2. EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO 

O Porto Organizado do Recife possui atualmente 30 contratos com terceiros para uso 

operacional de áreas públicas, sendo 9 contratos de arrendamento, 10 contratos de cessão de 

uso onerosa, oito contratos de cessão de uso não onerosa, um convênio de uso oneroso, um 

contrato operacional e um contrato de uso temporário. As especificações dos contratos de 

arrendamento do Porto Organizado do Recife são apresentadas na Tabela 14. 

Empresa Natureza Contrato 
Término do 

contrato 
Área 
(m²) 

MMC 

Agemar – Transportes e Empreendimentos Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 97/016/00 30/09/2017 11.960 6.000 t/mês 

Agemar – Transportes e Empreendimentos Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 99/004/00 22/02/2019 2.861 3.000 t/mês 

Agemar – Transportes e Empreendimentos Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 2014/037/00 26/12/2017 233 NA 

Agemar – Transportes e Empreendimentos Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 2009/030/00 15/10/2019 4.005 NA 

Camil Alimentos S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 99/033/00 30/11/2018 7.506 23.500 t/ano 

Fertine 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 98/020/00 19/08/2018 12.689 30.000 t/ano 

Rhodes S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 92/038/00 30/09/2032 6.061 NA 

Sociedade Comercial e de Serviços Químicos Ltda. 
(SCS) 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 2001/018/00 27/11/2021 4.401 5.541 t/mês 

SCS – THOM&CIA. Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 99/015/00 10/07/2009 2.458 NA 

Tabela 14 – Informações dos contratos de arrendamento do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Além dos arrendamentos, existem no Porto do Recife contratos de cessão de uso 

onerosa, convênio de uso oneroso e de uso temporário, conforme especificados na Tabela 15. 

Empresa Natureza Contrato 
Término do 

contrato 
Área (m²) 

Agência de Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco (AD/DIPER) 

Convênio (uso oneroso) 001/2012 04/01/2018 2.717 

AM Máquinas Locações Ltda. –– ME 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2009/025/00 24/08/2019 2.152 

Centro de Abastecimento Alimentar de 
Pernambuco (Ceasa) 

Contrato operacional Nº 002/00 Não identificado 
Não 

identificado 

Êxito Importadora e Exportadora S.A. Contrato de uso temporário Nº 2013/002/00 31/07/2016 10.080 

Oceanus Comércio e Transporte Ltda. 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/004/00 28/02/2021 2.878 

Órgão de Gestão de Mão de Obra do 
Trabalhador Portuário Avulso 

Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/010/00 31/03/2021 1.229 

Porto Novo Recife S.A. 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2012/010/00 02/05/2037 38.186 

Porto Novo Recife S.A. 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/002/00 14/04/2021 94 

Porto Novo Recife S.A. 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/009/00 15/08/2021 799 

Portus Instituto de Seguridade Social 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/008/00 23/03/2017 45 

Postos Free Way Ltda. 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 99/014/00 21/07/2019 9.504 

Rodrimar S.A. Transportes 
Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/003/00 28/02/2021 92 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(SJDH) 

Contrato de cessão de uso 
onerosa 

Nº 2016/016/00 30/05/2026 1.579 

Tabela 15 – Informações dos contratos de cessão de uso onerosa e de outros tipos do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Para melhor ilustrar o que foi exposto na Tabela 14 e na Tabela 15, a Figura 39 indica 

a localização dos contratos de exploração de uso de áreas operacionais do Porto do Recife. 

 

Figura 39 – Arrendamentos do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Conforme informado pela Autoridade Portuária, o Porto do Recife dispõe de 17 áreas 

para arrendamento, elencadas conforme sua destinação na Tabela 16. 

Nº Nome da área Área (m²) Uso ou destinação da área 

1 Istmo de Olinda 125.000,00 Marina 

2 Pátio de coque 25.778,00 Granéis sólidos – coque 

3 Terminal Açucareiro 36.567,00 Granéis sólidos – açúcar 

4 Êxito 10.080,00 Carga geral 

5 Silo portuário 3.038,00 Granéis sólidos – trigo e milho 

6 Armazém 01 1.789,00 Carga geral 

7 Navalmare 7.580,00 Carga geral 

8 Pátio 02 21.087,00 Carga geral/contêiner 

9 Pátio 3/4 25.210,00 Carga geral/contêiner 

10 Terminal de Granéis Líquidos 8.180,00 Derivados de petróleo 

11 Expansão Terminal Granéis Líquidos 8.180,00 Derivados de petróleo 

12 Armazém 05 7.507,00 Carga geral 

13 Pátio 05 14.885,00 Carga geral/contêiner 

14 Armazém 06 7.507,00 Carga geral 

15 Pátio 06 5.955,00 Carga geral/contêiner 

16 Terminal Marítimo de Passageiros 23.405,00 Passageiros 

17 Estacionamento 1.933,00 Não operacional 

Tabela 16 – Características das áreas disponíveis para arrendamento no Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018) 

A Figura 40 demonstra a localização das áreas arrendáveis do Porto do Recife. 

 

Figura 40 – Áreas disponíveis para arrendamento no Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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8.1.3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

No que diz respeito aos instrumentos de planejamento e gestão adotados pela Porto 

do Recife S.A., a Autoridade Portuária utiliza uma ferramenta de planejamento baseada na 

definição de metas em curto e médio prazos, através de uma planilha Excel. O horizonte de 

planejamento é anual. A empresa promove ações com o intuito de alcançar seus objetivos, que 

são traçados por meio das metas propostas pela Diretoria Colegiada no início de cada exercício. 

Foi informado pela Autoridade Portuária que a empresa não tem identidade 

organizacional (missão, visão e valores) definida e divulgada oficialmente.  

A Figura 41 consolida o diagnóstico a respeito das características gerais observadas 

quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações 

gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária do Complexo Portuário do Recife 

 

Figura 41 – Planejamento estratégico e comercial da Porto do Recife S.A. 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que se refere ao planejamento comercial, existe um setor na Porto do Recife S.A. 

responsável pela gestão comercial do Porto do Recife, a Diretoria Comercial e Operações (DIRCOP). 

Cabe a ela funções como executar e acompanhar as atividades vinculadas aos produtos 

comercializados através do Porto do Recife; acompanhar as atividades ligadas ao desenvolvimento 

intermodal do transporte de cargas, em consonância com a política traçada pelas entidades 

governamentais; acompanhar as atividades vinculadas a contratos de arrendamentos operacionais; 

entre outras. Apesar disso, verificou-se que a administração portuária não possui um Plano Comercial 

estruturado para atração de novos negócios, mas segundo informações fornecidas pela empresa, a 

Diretoria Comercial está atuando nesse contexto. 

Sobre a adesão a sistemas integrados, verificou-se que a Porto do Recife S.A. dispõe de 

um ERP (do inglês – Enterprise Resource Planning) para sua gestão administrativa, com os 

módulos Contábil, Fiscal, Integrador e Patrimonial integrados. A empresa também dispõe de um 

Sistema de Gestão Portuária, desenvolvido pela empresa Sisplan, com os módulos de 

Importação e Exportação integrados.  
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No que diz respeito ao sistema Porto Sem Papel (PSP), destaca-se que a Autoridade 

Portuária já realiza todas as solicitações através do sistema, mas o prazo para que ele esteja 

totalmente implantado no Porto dependerá da adesão dos agentes de navegação. Quanto a 

programas de qualidade, a administração do Porto não possui nenhum implantado. 

8.1.4. RECURSOS HUMANOS 

A Porto do Recife S.A. conta com um total de 166 funcionários alocados no Porto do 

Recife. O cargo que mais concentra funcionários, com 10% do total, é o de Assistente Técnico 

Administrativo, com 16 funcionários. De maneira geral, os cargos na Porto do Recife S.A. são 

diversificados – nos cargos técnicos, por exemplo, foram incluídos os técnicos de sistemas 

portuários, os técnicos de contabilidade e o técnico de segurança no trabalho. A Tabela 17 

apresenta o quantitativo de pessoal por cargo ocupado na Porto do Recife S.A. 

Cargo Quantitativo dos funcionários 

Assistente Técnico Administrativo 16 

Rondante 15 

Assistente de Diretoria 14 

Técnicos 13 

Assistente de Operação/Manutenção 11 

Coordenadores 10 

Assessor Especial 9 

Secretaria 8 

Diretoria e Gerência 8 

Fiel depositário 7 

Analista de Sistemas  7 

Inspetor de Guarda Portuária 6 

Encarregado de operações e guindastes 6 

Operador de Empilhadeira 4 

Mestre de Manutenção Mecânica 4 

Encarregado de Transportes Rodoviários 3 

Outros 25 

Total 166 

Tabela 17 – Relação do cargo e quantitativo dos funcionários da Porto do Recife S.A. 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Os cargos apresentados na função “Outros” representam aqueles que possuem 

apenas uma ou duas pessoas em seu exercício, tais como arquiteto, engenheiro e mestre de 

carpintaria, por exemplo.  

No que diz respeito à distribuição de pessoal por setor, percebe-se uma predominância 

na Gerência de Operações, que é parte da Diretoria Comercial e de Operações e que conta com 

22% dos funcionários da empresa, seguida pela Gerência de Segurança, com 13%. 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição de funcionários por setor na Porto do Recife S.A. 
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Gráfico 6 – Distribuição dos funcionários por setores majoritários da Porto do Recife S.A. 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Comparando com o organograma, observou-se vacância para as coordenadorias de 

Operações e de Planejamento e Gestão.  

O Gráfico 7 apresenta a distribuição dos funcionários entre efetivos e comissionados, 

no qual se observa que 62% dos funcionários da empresa foram admitidos de forma efetiva. 

Apesar disso, a totalidade dos cargos de gerência, coordenação, diretoria e assessoria são 

comissionados. 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos funcionários da Porto do Recife S.A. por tipo de vínculo 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que se refere ao nível educacional dos colaboradores da empresa, destaca-se o fato 

de 49% dos colaboradores possuírem ensino superior completo e 26% possuírem ensino médio 

ou técnico completo. O Gráfico 8 ilustra a distribuição dos funcionários por nível de formação. 
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Gráfico 8 – Distribuição dos funcionários da Porto do Recife S.A. por nível de formação 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Com relação à faixa etária dos colaboradores, é perceptível uma predominância de 

funcionários com idade superior a 51 anos, representando 72% do contingente total.  

No Gráfico 9 pode ser visualizada a distribuição por faixa etária dos colaboradores.  

 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos funcionários da Porto do Recife S.A. por faixa etária 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A distribuição de funcionários da Porto do Recife S.A. por tempo de serviço é exposta 

no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Distribuição dos funcionários da Porto do Recife S.A. por tempo de serviço 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O último concurso para contratação de novos colaboradores para a Porto do Recife S.A. 

foi realizado no ano de 1994, por meio de edital do Ministério dos Transportes, destinado ao 

preenchimento de 54 vagas para a carreira de Guarda Portuário. O percentual de evasão deste 

concurso foi maior que 50% e, atualmente, não há previsão de realização de um novo concurso.  

Conforme informado em visita técnica, não há um Plano de Cargos e Salários e o Porto 

do Recife possui um Plano de Demissão Voluntário, porém este tem dificuldades de ser 

implementado, devido à indisponibilidade de recursos. Além disso, foi informado que há 

ocorrência de desvios de função, atingindo cerca de 20% dos funcionários.  

No que tange à capacitação de pessoal, a Porto do Recife S.A. não possui um 

planejamento formal de treinamentos e capacitações. Em visita técnica, foi informado que a 

empresa não realiza avaliação de desempenho e não adota políticas de Recursos Humanos, 

exceto o que é determinado em acordo coletivo. Existe um centro de formação dos funcionários 

públicos do estado de Pernambuco, com divulgação para os funcionários da empresa, mas com 

taxa de adesão baixa por parte dos colaboradores da Porto do Recife S.A. 

A Figura 42 apresenta o diagnóstico do programa de capacitação da empresa, no qual, 

a partir de um modelo referencial, é identificada a presença ou a ausência de atividades 

associadas a quatro etapas inerentes ao fluxo de capacitação de pessoal. São elas: i) 

mapeamento de competências; ii) planejamento das capacitações; iii) execução das 

capacitações; e iv) resultados das capacitações. 
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Figura 42 – Processo e características do Programa de Capacitação da Porto do Recife S.A. 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Percebe-se que a Porto do Recife S.A. não possui programas de capacitação de 

colaboradores nem um planejamento para iniciá-los brevemente. Isso implica que as melhorias 

nos processos e práticas do Porto dependem da busca de novos conhecimentos de forma 

proativa por parte dos colaboradores. Diante da análise realizada, identifica-se que são 

necessárias ações para a elaboração e implementação de um programa de capacitação e de 

práticas de gestão do conhecimento para os colaboradores da Porto do Recife S.A. 
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8.1.5. ANÁLISE FINANCEIRA 

Avaliando a aderência da Autoridade Portuária às ações de modernização da gestão 

portuária propostas pela então SNP/MTPA, observou-se que a Porto do Recife S.A. ainda não 

possui um sistema de custeio baseado em atividades (do inglês – Activity Based Costing, ABC), e 

não adotou o plano de contas padrão do setor portuário, instituído pela ANTAQ (2016), 

encontrando-se em implantação até o momento de elaboração deste relatório. 

O padrão contábil da Autoridade Portuária, sob o regime de competência, permite o 

cálculo da totalidade dos indicadores necessários à análise financeira. Desta forma, a seguir é 

apresentada a análise dos indicadores financeiros e dos gastos e receitas da empresa entre os 

anos de 2013 e 2017, bem como a análise dos investimentos orçados e realizados nesse período 

e dos investimentos previstos para os próximos anos. 

Os dados utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros 

fornecidos pela Autoridade Portuária, quais sejam: demonstrativos de resultados de exercícios 

(2013 a 2017), balanços patrimoniais (2013 a 2017) e balancetes analíticos (2013 a 2017), e 

planejamento de investimentos futuros. 

8.1.5.1. Indicadores financeiros 

Indicadores de liquidez 

Os indicadores de liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em decorrência 

da existência ou não de solidez financeira que garanta o pagamento dos compromissos assumidos 

com terceiros. Na análise, foram considerados os indicadores de liquidez corrente, geral e 

imediata. O Gráfico 11 apresenta a evolução dos indicadores de liquidez do Porto do Recife. 

 

Gráfico 11 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a empresa honrar 

seus compromissos de curto prazo; ou seja, relaciona o valor disponível em caixa com o passivo 

circulante da empresa (contas a pagar no mesmo exercício social). Nos cinco anos analisados o 

indicador apresentou valores abaixo de 1, o que significa que o passivo circulante se apresenta 

maior que a conta disponível. Grandes variações foram apresentadas, com a maior diferença 
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encontrada de 2013 para 2014, no valor de 0,68, ou seja, uma redução de 97%. Essa redução foi 

causada pela diminuição da aplicação financeira da conta disponível. No ano de 2013, observou-

se o maior valor, de 0,70. Esse valor significa que havia R$ 0,70 de recurso disponível em caixa 

para cada R$ 1,00 de conta a pagar no curto prazo (passivo circulante), enquanto o menor valor 

ocorreu no ano seguinte (0,02).  

O indicador de liquidez corrente, por sua vez, verifica a capacidade de pagamento de 

dívidas no curto prazo, considerando quanto a empresa possui de ativos circulantes totais 

(realizáveis dentro do prazo de um ano mais recursos em caixa) para cada unidade monetária 

de dívida com terceiros no mesmo período (passivo circulante). Observa-se que o maior 

desempenho desse indicador ocorreu no ano de 2013, com o valor de 0,95. Isso significa que a 

empresa possuía R$ 0,95 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo circulante. Cabe 

salientar que a empresa não apresentou valores maiores do que 1,00 no período analisado. Isso 

evidencia que a empresa não apresentou no período ativos circulantes suficientes para pagar os 

passivos circulantes. 

Quanto ao índice de liquidez geral, esse representa a capacidade de a empresa honrar 

seus deveres e compromissos já assumidos de curto e longo prazo. Nos anos observados, o 

indicador apresentou-se com valores abaixo de 1. O maior valor foi observado em 2014 (0,44) e 

o menor em 2017 (0,12). Esse valor observado em 2017 significa que a Autoridade Portuária 

possuía R$ 0,12 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívidas. 

Valores abaixo de 1 indicam que a empresa pode sofrer problemas de liquidez e solvência. O 

indicador apresentou-se abaixo de 1 devido ao elevado valor do passivo exigível a longo prazo e 

à redução do ativo circulante e realizável a longo prazo nos anos analisados.  

De 2013 para 2017 o ativo circulante apresentou redução passando de R$ 12,6 milhões 

para R$ 2,0 milhões, causada pela diminuição da aplicação financeira, já citada anteriormente. 

O ativo realizável a longo prazo teve redução de R$ 5,8 milhões para R$ 3,8 milhões. 

As contas mais representativas no passivo exigível observadas no período foram: 

“fornecedores”, “obrigações trabalhistas e previdenciárias”, “Portus Instituto de Seguridade 

Social” e “provisão para contingências”. Dessas, a “provisão para contingências apresentou o 

maior montante nos anos observados, crescendo de R$ 1,5 milhões em 2013 para 

R$ 27,2 milhões em 2017. Em 2016 foi observado seu maior valor (R$ 37,7 milhões).  

Indicadores de estrutura de capital 

Os indicadores de estrutura de capital evidenciam a relação entre o capital próprio da 

empresa e o capital de terceiros. No Gráfico 12 são apresentados os indicadores de 

endividamento geral, participação de capitais de terceiros e imobilização do patrimônio líquido 

no período de 2013 a 2017. 
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Gráfico 12 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O índice de participação de capitais de terceiros indica a dependência em relação a 

recursos de terceiros, ou seja, relaciona o passivo total com o patrimônio líquido da empresa.  

O indicador apresentou variações, situando-se entre 0,13 e 0,75, pois o exigível total e o 

patrimônio líquido também apresentarem variações. Em 2017 foi encontrado o valor de 0,75. 

Esse valor significa que a empresa possuía R$ 75,00 de passivos exigíveis (circulante e não-

circulante) para cada R$ 100,00 de capitais próprios. 

O índice de endividamento geral, que aponta o percentual aplicado em ativos com 

recursos obtidos de terceiros, em todos os anos analisados, ficou inferior a 1, o que indica uma 

dependência de capitais de terceiros relativamente baixa. O maior valor foi apresentado em 

2017 (0,43). Esse valor significa que a empresa possuía nesse ano 43% dos seus ativos adquiridos 

com capital de terceiros. 

O indicador de imobilização do patrimônio líquido, por outro lado, reflete o nível de 

engessamento dos recursos próprios, ou seja, quanto do patrimônio líquido da empresa está 

alocado em ativos permanentes. Observa-se que o indicador permaneceu acima de 1 em todo 

o período analisado, o que pode vir a aumentar a dependência dos recursos de terceiros.  

Em 2015,2016 e 2017 ocorreram diminuições no patrimônio líquido e no ativo permanente. 

Esses fatos devem-se ao aumento dos prejuízos acumulados no patrimônio líquido e às 

amortizações acumuladas no ativo permanente. Apesar disso, ocorreu um aumento no 

indicador, pois a diminuição do patrimônio líquido (denominador) ocorreu em uma proporção 

maior do que a do ativo permanente (numerador). 

Indicadores de rentabilidade 

Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida da eficiência do capital investido. 

São eles: rentabilidade do patrimônio líquido, rentabilidade dos investimentos, giro do ativo e 

margens bruta, operacional e líquida. Com base nos Demonstrativos de Resultados dos Exercícios 

do Porto do Recife, são apresentados esses indicadores no período de 2013 a 2017. 

O Gráfico 13 apresenta o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos 

investimentos. 
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Gráfico 13 – Indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos investimentos do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido e de rentabilidade dos 

investimentos analisam a relação entre o valor do lucro líquido e os valores do patrimônio 

líquido e do ativo total, respectivamente. Apesar de, tanto o ativo total quanto o patrimônio 

líquido terem apresentado variações nos seus montantes ao longo dos anos, o lucro líquido do 

Porto do Recife vem apresentando prejuízos crescentes ao longo dos anos, chegando ao valor 

negativo de R$ 14,3 milhões em 2017. Embora os indicadores de rentabilidade dos 

investimentos e do patrimônio líquido tenham sido negativos em todos os anos observados, há 

uma significativa recuperação destes índices em 2017, o que pode estar associado com a própria 

retomada da atividade portuária.  

Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 14 apresenta a trajetória do indicador nos anos 

em análise. 

 

Gráfico 14 – Evolução do indicador de giro do ativo do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Esse indicador mensura a quantidade de receita obtida com os ativos disponíveis, de 

forma que pode ser interpretado como uma medida da eficiência desses ativos. Ele numera 

quantas vezes as vendas representam o valor do ativo. Nos cinco anos analisados, o indicador 

variou entre 0,13 e 0,22. O resultado do indicador em 2017 mostra que, para cada R$ 100,00 de 
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ativo, a empresa obteve nesse ano uma receita operacional líquida de R$ 18,00, o que evidencia 

um baixo poder de geração de receitas em relação aos ativos totais.  

O Gráfico 15 apresenta a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional e líquida. 

 

Gráfico 15 – Indicadores de margem financeira do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O indicador de margem bruta mede a lucratividade auferida por nível de receita 

operacional, ou seja, considera o lucro bruto frente à receita operacional líquida. Já os 

indicadores de margem operacional e líquida consideram o lucro operacional e líquido, 

respectivamente, em relação à receita operacional líquida. 

De 2013 a 2017, os indicadores de margem operacional e margem líquida 

apresentaram valores negativos, com resultados praticamente idênticos e com linhas 

sobrepostas no Gráfico 15, pois o resultado operacional e o resultado líquido não apresentam 

grande diferença. As duas margens sofreram variações entre -0,26 e -1,34, com os maiores 

valores encontrados em 2016, sendo -1,33 para a margem operacional e -1,34 para a margem 

líquida. O valor de -1,34 observado significa que, para cada R$ 100,00 de vendas líquidas, o Porto 

do Recife gerou R$ 134,00 de prejuízo líquido. O indicador de margem bruta variou entre -0,33 

e 0,43. O valor de -0,33 se deu em 2017, em função da receita líquida ter apresentado redução, 

e os custos de serviços prestados apresentarem aumento. 

Em complemento aos índices analisados, o lucro líquido dos exercícios do período em 

valores correntes é apresentado no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Resultado líquido do Porto do Recife (2013-2017) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O Porto do Recife apresentou prejuízo líquido nos cinco anos analisados. Isso se deve 

ao fato de que, apesar de as receitas terem aumentado na maioria dos anos, os gastos 

apresentaram crescimento superior.  

Os custos e despesas que apresentaram maior aumento no período foram associados 

às contas Pessoal e Encargos, Depreciações sobre Custos Históricos, Despesas com Serviços 

Terceirizados e Despesas Tributárias, fazendo com que o aumento da receita de serviços 

prestados não fosse suficiente para garantir lucro para a empresa. 

8.1.5.2. Análise dos gastos e receitas da Autoridade Portuária 

A totalidade das receitas e gastos do Porto do Recife e suas respectivas trajetórias, 

relacionadas com a movimentação total, são apresentadas no Gráfico 17.  

 

Gráfico 17 – Receitas e gastos do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Em todos os anos analisados, as despesas totais do Porto do Recife apresentaram-se 

maiores do que suas receitas, com a diferença entre ambos variando conforme os anos. A maior 

diferença foi identificada em 2015, quando os gastos superaram as receitas em R$ 36,4 milhões. 

Já em 2013, observou-se a menor diferença do período analisado (R$ 5,2 milhões). Nos anos de 

2014, 2016 e 2017, as diferenças entre receitas e gastos foram de R$ 19,4 milhões, R$ 36,0 

milhões e R$ 14,3 milhões negativos, respectivamente.  

A seguir, analisa-se a composição dos gastos e das receitas do Porto do Recife, bem 

como as suas relações com a movimentação do Porto Organizado (gastos e receitas unitários). 

Busca-se, dessa forma, identificar os principais destinos dos gastos e as principais fontes de 

receita da Autoridade Portuária. 

Gastos 

No Gráfico 18, é apresentada a trajetória dos gastos do Porto do Recife no período 

mencionado. 

 

Gráfico 18 – Gastos do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em relação aos gastos, o ano de 2015 foi o que apresentou o maior montante incorrido 

pelo Porto do Recife, no valor de R$ 74,4 milhões, sendo que o menor valor foi observado em 

2013 (R$ 32,0 milhões).  

As contas de gastos totais do Porto do Recife são divididas em custos dos serviços 

prestados, despesas gerais e administrativas, e despesas financeiras líquidas. As despesas gerais e 

administrativas representaram a maior faixa da composição até 2017, com uma média de 59,39% 

por ano. Estão inseridas nas despesas gerais e administrativas: despesa com pessoal e encargos, 

despesas com materiais, despesas com serviços terceirizados, outros encargos, despesas 
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tributárias, despesas de depreciação/amortização e despesas indedutíveis. Em 2017 o custo dos 

serviços prestados representou a maior faixa, devido a diminuição das despesas tributárias.  

A conta com maior proporção em 2013, 2014 e 2017 foi a das “despesas com pessoal 

e encargos”, representando, em média, 34,95% da composição nesse período, tendo o maior 

valor em 2014 (R$ 19,6 milhões). Em 2015 e 2016 a conta com maior representatividade foi a 

de “despesas tributárias”, com o maior valor encontrado em 2016 (R$ 18,4 milhões). De 2013 

para 2014 ocorreu o maior aumento das despesas, de R$ 19,1 milhões, devido principalmente 

ao aumento da conta “despesa com pessoal e encargos”, no valor de R$ 12,0 milhões. De 2016 

para 2017, por outro lado, ocorreu a maior queda, de R$ 18,3 milhões, causada principalmente 

pela diminuição da conta “despesas tributárias”, com a diferença no valor de R$ 18,1 milhões. 

Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 – Gastos unitários do Porto do Recife (R$/t) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em relação aos gastos unitários, percebe-se aumentos significativos de 2013 a 2015, e 

uma diminuição a partir disso. O aumento em 2014 e 2015 deve-se ao aumento das despesas 

gerais e administrativas, enquanto a movimentação do Porto do Recife diminuía. Já em 2016 e 

2017 as despesas gerais e administrativas diminuíram e a movimentação portuária não 

apresentou grandes variações. 
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Receitas 

No Gráfico 20 é apresentada a evolução das receitas operacionais líquidas. 

 

Gráfico 20 – Receitas do Porto do Recife  
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

As receitas totais do Porto do Recife são auferidas em grande parte pela receita 

operacional líquida que representa, em média, 88,94% da composição total. Em valores reais, 

no ano de 2015, observou-se o maior montante de receita, no valor de R$ 33,0 milhões, 

enquanto que o ano de 2013 foi observado o menor montante, com R$ 20,8 milhões. Em 2017 

houve um aumento significativo na conta outras receitas operacionais líquidas, passando de 

R$ 337,0 mil para R$ 11,0 milhões, compondo 33,41% da receita do ano. A receita operacional 

é dividida pelas receitas tarifárias e contratos operacionais, além de alugueis e arrendamentos. 

As tabelas tarifárias do Porto do Recife são definidas da seguinte forma: 

» Tabela I – Utilização da infraestrutura de acesso aquaviário 

» Tabela II – Utilização das instalações de acostagem 

» Tabela III – Utilização da infraestrutura terrestre 

» Tabela IV – Serviços de armazenagem 

» Tabela V – Serviços Diversos 

No Gráfico 21 são apresentados os totais da receita operacional bruta no período de 

2013 a 2017. 
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Gráfico 21 – Receita operacional bruta do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

As contas da receita operacional bruta apresentaram variações conforme os anos, com 

a principal fonte da receita mudando nos anos analisados, mostrando uma boa diversificação 

entre as fontes de receitas, indicando que o Porto não depende exclusivamente de uma única 

fonte de receita ou tarifa. Em 2017 a utilização de infraestrutura terrestre foi a principal receita 

(R$ 6,2 milhões), enquanto em 2014 foram os contratos operacionais (R$ 7,3 milhões). Já em 

2013, 2015 e 2016 a receita com serviços de armazenagem apresentou o maior valor 

(R$ 6,8 milhões, R$ 15,8 milhões e R$ 8,4 milhões, respectivamente).  

No Gráfico 22 são apresentados os percentuais médios de cada tarifa nos cinco anos 

analisados, no qual é possível identificar que as receitas são diversificadas, porém com destaque 

para as receitas com serviços de armazenagem, seguidas da utilização de infraestrutura terrestre. 

 

Gráfico 22 – Percentual da receita operacional do Porto do Recife 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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As receitas auferidas por tonelada movimentada são apresentas no Gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Receitas unitárias do Porto do Recife (R$/t) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Observa-se que até 2015 as receitas por tonelada apresentaram um aumento de, em 

média, 24% ao ano, enquanto a movimentação portuária diminuiu nesse período. Em 2016 as 

receitas por tonelada diminuíram e a movimentação portuária aumentou, enquanto em 2017 

as receitas aumentaram e a movimentação diminuiu, indicando que as receitas não foram 

geradas na mesma proporção que a movimentação. 

No Gráfico 24 é apresentada a margem de contribuição (gastos deduzidos das receitas) 

por tonelada de carga movimentada. 

 

Gráfico 24 – Margem de contribuição unitária do Porto do Recife (R$/t) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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A margem unitária do Porto do Recife apresenta resultados negativos em todos os anos 

analisados. O pior desempenho aconteceu em 2015, com o valor de R$ 27,64 negativos, devido ao 

aumento nas despesas gerais e administrativas, conforme mencionado anteriormente. 

De forma geral, percebe-se que o desempenho de arrecadação do Porto do Recife não 

supera os seus gastos, principalmente por conta do peso das despesas com pagamento de 

pessoal. Nesse âmbito, conforme observado na análise do quadro de funcionários da Porto do 

Recife S.A., cerca de 52% do pessoal da Autoridade Portuária já tem tempo de serviço de casa 

acima de 31 anos, além de que 46% do pessoal tem 61 anos ou mais idade. Esse quadro de 

pessoal mais antigo e com longo tempo de serviço, sobrecarrega a folha de pagamento da 

Autoridade Portuária, prejudicando a sua saúde financeira. 

8.1.5.3. Investimentos 

A Tabela 18 elenca os projetos e ações previstos em 2017 para os anos futuros no Porto 

do Recife. São detalhados na tabela os valores de cada investimento, as fontes do recurso e as 

datas de início e fim dos projetos. Até o final da elaboração deste Plano Mestre, não foram 

disponibilizadas pela Autoridade Portuária informações sobre a atualização dos projetos e datas 

previstas para conclusão. Também é possível identificar os projetos que contarão com recursos 

do Governo Federal e do Governo do Estado de Pernambuco.   

Projeto/ação 
Valor do 

investimento 
(R$) 

Fonte do 
recurso 

Data prevista para 
início 

Data prevista 
para conclusão 

Implantação de infraestrutura de 
atracação tipo dolfim e plataforma 
deslizantes para o cais do Terminal 
Marítimo de Passageiros (TMP) – 7, 8, 
9 e 10 

61.998.726,54 
Governo 
Federal 

Aguardando liberação de 
recursos 

12 meses após a 
ordem de serviço 

Reforço e aprofundamento do cais de 
exportação de açúcar a granel e 
importação de grãos 

36.686.172,95 
Governo 
Federal 

Aguardando liberação de 
recursos 

12 meses após a 
ordem de serviço 

Logística do Arquipélago de Fernando 
de Noronha e logística das 
embarcações de apoio portuário 

51.289.385,87 
Governo 
Federal 

Aguardando liberação de 
recursos 

10 meses após a 
ordem de serviço  

Recuperação estrutural do parâmetro 
dos cais 2 ao 6 e recuperação dos 
pavimentos e drenagens de águas 
pluviais 

10.025.714,64 
Governo 
Federal 

Aguardando liberação de 
recursos 

6 meses após a 
ordem de serviço 

Dragagem da área interna e canal de 
acesso 

170.000.000,00 
Governo 
Federal 

Aguardando liberação de 
recursos 

6 meses após a 
ordem de serviço 

Recuperação da pavimentação em 
paralelepípedo no entorno do silo 
portuário (2º etapa) 

178.206,00 
Governo do 
Estado de 
Pernambuco 

Nov. 2017 Maio 2018 

Adequação do sistema elétrico e da 
rede de iluminação externa, reforma 
com recuperação estrutural dos 
prédios das subestações, trechos das 
fachadas armazéns dos cais 00, 1, 7, 
8, 3 e parte do 9 

3.100.000,00 
Governo do 
Estado de 
Pernambuco 

Contrato extinto. Em 
andamento um Plano de 
Ajuste de Contas entre o 
Porto do Recife e a 
contratada, 
posteriormente, haverá 
um processo licitatório 

3 meses após a 
ordem de serviço 

Recuperação da estrutura física das 
balanças rodoviárias 

62.102,33 
Governo do 
Estado de 
Pernambuco 

Nov. 2017 Fev. 2018 

Recuperação estrutural do Armazém 
5 

452.620,93 
Governo do 
Estado de 
Pernambuco 

Aguardando liberação de 
recurso 

6 meses após a 
ordem de serviço 

Recuperação estrutural do Armazém 
6 

468.237,02 
Governo do 
Estado de 
Pernambuco 

Aguardando liberação de 
recurso 

6 meses após a 
ordem de serviço 
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Projeto/ação 
Valor do 

investimento 
(R$) 

Fonte do 
recurso 

Data prevista para 
início 

Data prevista 
para conclusão 

Readequação do pátio entre a 
administração e o armazém 3B do 
Porto do Recife, objetivando viabilizar 
um projeto para armazenagem de 
equipamentos 

325.998,85 
Governo do 
Estado de 
Pernambuco 

Out. 2017 Mar. 2018 

Projeto de estacionamento para 
atender à área não operacional do 
Porto do Recife 

0,00 

Projeto será 
elaborado pela 
Diretoria de 
Projetos e 
Obras do Porto 
do Recife 

Nov. 2017 Dez. 2017 

Retomada de operações no Terminal 
de Granel Líquido para óleo OCM 

Aguardando liberação do processo licitatório pelo Governo Federal 

Tabela 18 – Investimentos públicos no Porto do Recife de 2017 a 2019 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em relação aos investimentos do Porto do Recife, destacam-se os projetos de 

dragagem da área interna e do canal de acesso (R$ 170,0 milhões), implantação de 

infraestrutura de atracação tipo dolfim e Plataforma Deslizantes (R$ 62,0 milhões), logística do 

Arquipélago de Fernando de Noronha e logística das embarcações de apoio portuário 

(R$ 51,3 milhões), e reforço e aprofundamento de cais de exportação de açúcar granel e 

importação de grãos (R$ 36,7 milhões). As fontes de recurso para os esses projetos são divididas 

entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Pernambuco. 

8.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SUAPE 

8.2.1. MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA 

O Porto de Suape é administrado pela empresa SUAPE – Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros, empresa pública estadual vinculada ao Governo do Estado de 

Pernambuco, instituída pela Lei Estadual nº 7.763, de 7 de novembro de 1978, e dotada de 

patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. A empresa tem sede e foro jurídico 

no município de Ipojuca (PE). A administração do Porto de Suape foi delegada pela União ao 

Governo do Estado de Pernambuco através do Convênio/92-DNTA, de 9 de abril de 1992, 

visando a exploração comercial do Porto de Suape. 

A Suape tem por finalidade a realização de atividades relacionadas à implantação de um 

complexo industrial portuário na área sob seu domínio. Seu capital social é de 

R$ 1.574.330.069,61, que pode ser aumentado mediante: 

I. Transferência de recursos físicos e financeiros que lhe forem deferidos pelo Estado de 

Pernambuco. 

II. Participação de outras pessoas de direito público interno, bem como de entidades da 

administração indireta da União, do Estado e dos municípios, assegurada ao Governo do 

Estado de Pernambuco a participação majoritária. 

III. Reavaliação do ativo. 

IV. Incorporação de reservas. 
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A Figura 43 ilustra o ato de criação e delegação da SUAPE. 

 

Figura 43 – Convênio de delegação da administração do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Os órgãos de administração da SUAPE são o Conselho de Administração, a Diretoria e 

o Conselho Fiscal. Ao Conselho de Administração compete definir a política de atuação da 

SUAPE, aprovar e alterar o Regimento Interno da SUAPE, aprovar o aumento do capital da 

empresa; dentre outras funções. O Conselho de Administração se reúne ordinariamente uma 

vez a cada quadrimestre. 

A estrutura organizacional da SUAPE é fragmentada entre diretorias. A Figura 44 

apresenta o organograma da alta gerência da empresa. 
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Figura 44 – Organograma da alta gerência da SUAPE 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A Diretoria da SUAPE é composta por: Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente, 

Diretor de Planejamento e Gestão, Diretor de Engenharia, Diretor de Gestão Portuária, Diretor 

de Gestão Fundiária e Patrimônio, Diretor de Administração e Finanças, Diretor de Relações 

Institucionais e Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Todos os cargos de Diretoria são 

nomeados pelo governador do Estado. A Diretoria tem, dentre suas funções de organização e 

controle das atividades da empresa, o encargo de aprovar as normas operacionais e 

administrativas necessárias às atividades da SUAPE, além de preparar a proposta orçamentária 

da empresa e submetê-la à apreciação do Conselho de Administração.  
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O Diretor-Presidente da SUAPE é responsável por gerir as atividades da empresa e 

providenciar a execução das deliberações do Conselho de Administração, representar a empresa 

em suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, celebrar convênios, contratos, acordos e 

ajustes com entidades nacionais e estrangeiras etc. O Conselho Fiscal, por sua vez, é responsável 

por examinar e dar parecer sobre demonstrativos e balanços financeiros da SUAPE, examinar e 

dar parecer sobre a prestação de contas anual da SUAPE, examinar em qualquer tempo os livros 

e papéis da SUAPE, dentre outras funções. 

As metas da SUAPE são traçadas com base em sua identidade organizacional, 

composta pela missão e pela visão estratégica da companhia. A Tabela 19 apresenta a 

identidade organizacional da SUAPE, descrevendo a sua missão, visão e valores. 

Descrição 

Missão 

Realizar a gestão das operações portuárias com segurança e eficiência e garantir a adequação da 
infraestrutura do Complexo Industrial Portuário, de forma sustentável, promovendo o ordenamento 
do território e atraindo investimentos que contribuam para o desenvolvimento do estado de 
Pernambuco. 

Visão 
Atingir, até 2023, a excelência administrativa, sendo referência regional em sustentabilidade, 
consolidando-se como o polo mais atrativo para investimentos da região, tornando-se o Hub Port do 
Norte/Nordeste e reconhecido internacionalmente pela eficiência dos serviços portuários. 

Valores 
Qualidade na prestação dos serviços; valorização do capital humano; segurança no trabalho; 
sustentabilidade; transparência e ética. 

Tabela 19 – Missão, visão e valores da SUAPE 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Conforme já exposto, é de responsabilidade da Autoridade Portuária fiscalizar e zelar 

pela realização das operações portuárias, de forma regular e eficiente (BRASIL, 2013).  

A realização das operações portuárias, por sua vez, é responsabilidade de operadores portuários 

pré-qualificados. 

No Porto de Suape, identificou-se que a Autoridade Portuária não participa das 

operações portuárias, ficando estas a cargo de operadores privados. Esses operadores também 

são responsáveis pelo provimento da superestrutura necessária às operações. Portanto, o 

modelo de gestão adotado no Porto de Suape é o landlord, conforme exposto na Figura 45. 

 

Figura 45 – Modelo de gestão portuária da SUAPE no Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Segundo Bichou e Gray (2005), o modelo landlord tem como ponto forte o fato de que 

as empresas que possuem e mantém os equipamentos são as mesmas que os operam, o que 

facilita o planejamento e a adaptação às condições do mercado. No entanto, podem ser citados 

como pontos fracos: i) uma eventual sobrecapacidade, decorrente da busca por expansão dos 

operadores privados; e ii) a duplicação dos esforços de promoção do Porto entre os operadores 
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portuários e a Autoridade Portuária, sendo necessário um esforço de coordenação das ações de 

marketing e de planejamento portuário.  

8.2.2. EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO 

O Complexo Portuário de Suape possui 26 contatos com terceiros para uso operacional 

de áreas públicas, sendo 22 contratos de arrendamento, dois contratos de transição e dois 

contratos de passagem. Atualmente, há três contratos com processos jurídicos:  

» Contrato de Transição nº 005/98, com a empresa Bahiana: o processo refere-se ao 

Contrato de Transição, que se encontra em fase de fechamento, conforme prazo 

estabelecido pela ANTAQ. 

» Contrato de Arrendamento nº 052/2004, com a TOC Empreendimentos Ltda.: a 

minuta do contrato de transição encontra-se sob apreciação da ANTAQ. O Processo 

Judicial de Reintegração de Posse está em execução.  

» Contrato de Transição nº 047/2017, com a Copagaz: o contrato está aguardando o 

fechamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTA) 

simplificado para apresentação de pleito ao Poder Concedente. 

As informações detalhadas acerca dos contratos vigentes no Porto de Suape são 

expostas na Tabela 20. 

Empresa Natureza Contrato 
Término do 

contrato 
Área (m²) MMC 

Agrovia do Nordeste S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 029/2012 16/04/2037 72.542,00 548.100 t/ano 

Atlântico Terminais S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

S/N, de 
08/04/1992 

08/04/2026 50.000 36.340 TEU/ano 

Bunge Alimentos S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 023/2002 10/05/2027 36.345 130.000 t/ano 

Bunge Alimentos S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 056/2006 27/12/2031 15.000 600.000 t/ano 

Decal Brasil Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

S/N, de 
13/09/2001 

13/09/2051 54.322 N/A* 

Liquigás Distribuidora S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 03/87 18/06/2026 24.000 N/A 

M&G Polímeros Brasil S.A. 
(MGBRPE Indústria e Comércio 
S.A.) 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 008/2005 01/03/2055 853.389,00 N/A 

Pandenor Importação e Exportação 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 031/1994 29/01/2044 30.622 N/A 

Petrobras Distribuidora S.A. 
(ampliação) 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 045/2005 01/11/2024 10.000,00 N/A 

Suata Serviços e Logística Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 058/2000 29/01/2021 41.000 90.000 t/ano 

Minasgás 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 004/98 03/02/2023 30.000 N/A 

Tecon Suape S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 045/01 02/07/2031 378.761,67 N/A 

Terminais Marítimos de 
Pernambuco S.A. (Temape) 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 025/2000 10/09/2021 2.857 N/A 

Temape 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 072/2001 10/09/2021 8.742 N/A 

Temape 
Contrato de 
arrendamento 

S/N, de 
17/06/96 

10/09/2021 12.420 N/A 

Termopernambuco S.A. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 048/2001 20/07/2026 237.636,00 N/A 

TOC Empreendimentos Ltda. 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 052/2004 05/10/2014 10.000 m² N/A 
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Empresa Natureza Contrato 
Término do 

contrato 
Área (m²) MMC 

Transpaz Transportes Rodoviário de 
Cargas 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 011/2002 14/05/2020 10.000,00 N/A 

Transportadora Cometa S.A. (atual 
FEDEX Brasil Logística e Transporte 
S.A.) 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 057/2001 05/09/2019 10.000 27.542,70 t/ano 

Ultracargo (Terminal Químico de 
Aratu S.A. – Tequimar) 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 054/2002 19/12/2027 45.000 N/A 

Ultracargo (Tequimar) 
Contrato de 
arrendamento 

Nº 016/2004 30/04/2029 33.085 N/A 

Windrose – Serviços Marítimos e 
Representações Ltda. 

Contrato de 
arrendamento 

Nº 048/2003 22/12/2021 20.000 N/A 

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. 
(Ultragaz) 

Contrato de 
transição 

Nº 005/98 26/01/2013 24.000,00 N/A 

Copagaz Distribuidora de Gás Ltda. 
Contrato de 
transição 

Nº 047/2017 20/03/2018 24.000 N/A 

Ultracargo (Tequimar) 
Contrato de 
passagem 

Nº 042/2014 13/08/2029 771,85 N/A 

Pandenor Importação e Exportação 
Ltda. 

Contrato de 
passagem 

S/N, de 
27/03/2000 

31/01/2019 3.000,00 N/A 

* N/A – não se aplica. 

Tabela 20 – Informações dos contratos de exploração do espaço portuário do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Figura 46 – Arrendamentos do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que diz respeito às áreas disponíveis para arrendamento, a administração do Porto 

as distribui em sete áreas, expostas na Tabela 21. 
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Nomenclatura Área (ha) 

Área A 982,5378 

Área B 59,2950 

Área C 1,9995 

Área D 116,3998 

Área E 16,7273 

Área F 2,2515 

Área G 161,6011 

Tabela 21 – Áreas arrendáveis do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A Figura 47 apresenta a localização das áreas arrendáveis do Porto de Suape. 

 

Figura 47 – Áreas arrendáveis do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

8.2.3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

No que tange aos instrumentos de planejamento e gestão adotados pela Autoridade 

Portuária no Porto de Suape, foi informado pela administração do Porto que é adotada uma 

metodologia de planejamento estratégico, validada pela Secretaria de Planejamento e Gestão 

de Pernambuco, e o acompanhamento é feito de modo sistemático por meio do monitoramento 

de Planos de Ação e Indicadores de Desempenho  mediante ferramenta de Business Intelligence 

(BI), denominada Qliksense. O horizonte de planejamento adotado é 2017-2023. Atualmente, a 

Autoridade Portuária não possui sistema de qualidade implantado. 
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O planejamento estratégico adotado pela SUAPE foi estruturado no ano de 2015, 

através do seu Seminário de Planejamento Estratégico denominado “Suape Navegando 

Novos Rumos”. Os objetivos desse seminário foram: a revisão da identidade 

organizacional da companhia; a análise do diagnóstico SWOT (do inglês – Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats); a atualização do estatuto e do regimento interno 

da empresa; e a elaboração do Mapa Estratégico da SUAPE. A metodologia adotada foi a 

realização de oficinas com os colaboradores. O resultado do Seminário foi a elaboração do 

Mapa Estratégico Organizacional 2017-2023, que é apresentado na Figura 48. 

 

Figura 48 – Mapa Estratégico Organizacional da SUAPE  
Fonte: Dados obtidos por meio de visita técnica (2018) 
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A Figura 49 consolida o diagnóstico a respeito das características gerais observadas 

quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações 

gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária do Complexo Portuário de Suape. 

 

Figura 49 – Planejamento estratégico e comercial da SUAPE 

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A Coordenadoria de Negócios Portuários é o setor responsável pelo planejamento e 

gestão comercial do Porto de Suape. Suas atribuições são a prospecção, o acompanhamento e 

a finalização de novos negócios e contratos e o contato com novos investidores e com as 

empresas já instaladas no Porto. 

A Autoridade Portuária não dispõe de um plano para atração de novos tipos de carga, 

mas realiza ações periódicas com armadores e com terminais para ampliar o volume, o tipo e a 

natureza das cargas movimentadas no Porto. Dentre essas ações, estão reuniões participativas, 

eventos e apresentações com empresas, federações e representantes do setor logístico. Além 

disso, é realizado pela SUAPE o “Plano de Consolidação de Carga”, para viabilizar o estufamento 

de pequenos volumes em carga conteinerizada. 

Dentro do planejamento da Autoridade Portuária são monitorados alguns indicadores 

gerenciais anualmente, que são afetados por sua atuação comercial, como a Movimentação 

Portuária, a Movimentação de Veículos e o Faturamento do Porto, dentre outros. 

Conjuntamente com seus operadores portuários, a SUAPE realiza ações como reuniões 

participativas, participação em eventos e apresentações para empresas e federações 

empresariais. Além disso, são concedidos, pela Autoridade Portuária, incentivos tarifários para 

cadeias produtivas no intuito de promover a consolidação de certos tipos de cargas, por 

exemplo, para o setor de automóveis.  

Sobre a adesão a sistemas integrados, verificou-se que a SUAPE dispõe de um ERP, o RM 

TOTVS, para sua gestão administrativa. Os módulos implantados e integrados são o de Recursos 

Humanos, Financeiro, Administrativo e de Gestão Portuária.  

O sistema PSP já está 100% implantado no Porto de Suape. Os órgãos intervenientes que 

aderiram ao sistema foram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Polícia Federal, a Receita Federal e a Marinha do 

Brasil. Nenhum processo realizado com os agentes marítimos é feito via papel no Porto.  

Em resumo, identificou-se como ponto forte na gestão portuária da SUAPE a existência 

de instrumentos de planejamento e de ações visando a melhoria nos processos e nos 

indicadores de desempenho da empresa. A Companhia possui ações voltadas à capacitação de 

pessoal e à otimização de seus processos financeiros e comerciais com vistas a otimizar os 

processos portuários e aumentar sua competitividade. 

8.2.4. RECURSOS HUMANOS 

A Suape possui um total de 294 funcionários alocados no Porto de Suape. O cargo com o 

maior número de funcionários é representado pelos coordenadores, que apresentam um total de 17% 

do total de funcionários. A Tabela 22 exibe o quantitativo de pessoal por cargo ocupado na SUAPE.  

Cargo Quantitativo dos funcionários 

Coordenador 44 

Assessor técnico 25 

Assistente técnico 20 

Gestor técnico 16 

Auxiliar administrativo 14 

Engenheiro 14 

Técnico 14 

Gerência 12 

Agente operacional 12 

Assistente/Agente administrativo 11 

Assistente operacional 11 

Chefe de núcleo 11 

Diretor 8 

Administrador 7 

Analista 7 

Auxiliar operacional 6 

Assessor 6 

Controlador de Tráfego Marítimo 6 

Motorista 5 

Secretária Executiva 4 

Vigilante 3 

Biólogo 3 

Auxiliar de serviços gerais 3 

Assistente social 3 

Geólogo 2 

Outros 22 

Total 294 

Tabela 22 – Relação do cargo e quantitativo dos funcionários da SUAPE 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Os cargos apresentados na função “Outros” representam aqueles que possuem 

apenas uma ou duas pessoas em seu exercício, tais como presidência, vice-presidência, 

psicólogo e economista, por exemplo.  

Quanto à distribuição de pessoal por setor, percebe-se um maior número de 

funcionários alocados na Diretoria de Administração e Finanças, que conta com 24% do 

contingente de pessoal da SUAPE, seguida pela Diretoria de Gestão Portuária, que concentra 

19% dos funcionários da empresa. O setor representado por “Afastados” diz respeito a 

funcionários que estão afastados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou em licença 

sem vencimentos.  

O Gráfico 25 apresenta a distribuição de funcionários por setor na SUAPE. 

 

 

Gráfico 25 – Distribuição dos funcionários por setores majoritários da SUAPE 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O Gráfico 26 apresenta a distribuição dos funcionários entre efetivos e comissionados. 

Observa-se que a maioria dos funcionários da empresa, 55%, são contratados de forma efetiva. 

Os outros 45% ocupam cargos em comissão, e todos os cargos de Diretoria são nomeados pelo 

governador do estado.  

 

Gráfico 26 – Distribuição dos funcionários da SUAPE por tipo de vínculo 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Quanto ao nível educacional dos funcionários da empresa, verificou-se que 54% 

possuem nível superior completo e 28% possuem ensino médio completo. O Gráfico 27 ilustra 

a distribuição dos funcionários por nível de formação. 

 

Gráfico 27 – Distribuição dos funcionários da SUAPE por nível de formação 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Com relação à faixa etária dos colaboradores, é perceptível uma concentração de 

funcionários na faixa entre 30 e 39 anos (33%), seguidos pelos funcionários entre 60 e 69 anos, 

que representam 21% do total de funcionários da empresa, e 28% dos funcionários da empresa 

têm idade superior a 60 anos. No Gráfico 28 pode ser visualizada a distribuição por faixa etária 

dos colaboradores.  

 

Gráfico 28 – Distribuição dos funcionários da SUAPE por faixa etária 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A distribuição dos funcionários da empresa por tempo de serviço é exposta no Gráfico 29. 

Destaca-se que 90% dos colaboradores da companhia têm no máximo dez anos de serviço. 
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Gráfico 29 – Distribuição dos funcionários da SUAPE por tempo de serviço 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O último concurso para contratação de novos colaboradores para a SUAPE foi 

realizado em 2010, por meio da Portaria Conjunta SAD/Suape nº 26, de 23 de março de 2010. 

Foram abertas 112 vagas de ensino superior, técnico e médio, e o concurso teve validade de 

dois anos. O percentual de evasão desse concurso situou-se entre 10% e 20%, e atualmente não 

há previsão de novo concurso.  

No que tange à capacitação de seus funcionários, a SUAPE possui um planejamento 

formal de treinamentos e capacitações. A Portaria nº 052/2012 instituiu o Adicional de Incentivo 

à Qualificação e Instrutoria (AIQI) para os empregados da empresa, com percentual de até 50% 

sobre o vencimento-base do servidor, com vistas à participação dos funcionários no curso de 

Aperfeiçoamento da Gestão Pública.  

Além disso, são levantadas as demandas de cursos de acordo com as necessidades. A 

Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) realizou um Levantamento das Necessidades de 

Treinamento da SUAPE de acordo com um Formulário de Levantamento de Necessidades de 

Treinamento, preenchido pelos colaboradores da empresa. 

A Figura 50 apresenta o diagnóstico do Programa de Capacitação da companhia. Nesse 

diagnóstico, a partir de um modelo referencial, é identificada a presença ou a ausência de 

atividades associadas a quatro etapas inerentes ao fluxo de capacitação de pessoal. São elas: i) 

mapeamento de competências; ii) planejamento das capacitações; iii) execução das 

capacitações; e iv) resultados das capacitações. 
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Figura 50 – Processo e características do Programa de Capacitação da SUAPE 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Destacam-se, na SUAPE, as políticas de educação continuada para seus colaboradores, 

que visam promover políticas de capacitação dos colaboradores e gestão do conhecimento, 

melhora no desempenho e desenvolvimento profissional. 

8.2.5. ANÁLISE FINANCEIRA 

Avaliando a aderência da Autoridade Portuária às ações de modernização da gestão 

portuária propostas pela então SNP/MTPA, observou-se que Suape já possui um sistema de 

custeio implantado, porém ainda não adotou o plano de contas padrão do setor portuário, 
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instituído pela ANTAQ (2016), encontrando-se em implantação até o momento de elaboração 

deste relatório. 

O padrão contábil da Autoridade Portuária, sob o regime de competência, permite o 

cálculo da totalidade dos indicadores necessários à análise financeira. Desta forma, a seguir é 

apresentada a análise dos indicadores financeiros e dos gastos e receitas da empresa entre os 

anos de 2013 e 2017, bem como a análise dos investimentos orçados e realizados nesse período 

e dos investimentos previstos para os próximos anos. 

Os dados utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros 

fornecidos pela Autoridade Portuária por meio de questionário on-line, via correio eletrônico e 

durante a visita técnica, quais sejam: demonstrativos de resultados de exercícios (2013 a 2017), 

balanços patrimoniais (2013 a 2017) e balancetes analíticos (2013 a 2017), resumos de execução 

orçamentária e propostas de investimentos futuros. 

8.2.5.1. Indicadores financeiros 

Indicadores de liquidez 

Os indicadores de liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em decorrência da 

existência ou não de solidez financeira que garanta o pagamento dos compromissos assumidos com 

terceiros. Na análise, foram considerados os indicadores de liquidez corrente, geral e imediata.  

O Gráfico 30 apresenta a evolução dos indicadores de liquidez do Porto de Suape. 

 

Gráfico 30 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em relação ao indicador de liquidez imediata, nos cinco anos analisados ele apresentou 

valores abaixo de 1, pois o passivo circulante se apresentava com um montante maior que a 

conta “disponível”. Os valores se encontravam entre 0,35 (2013) e 0,68 (2017). O valor de 0,68 

encontrado em 2017 significa que havia R$ 0,68 de recurso disponível em caixa para cada 

R$ 1,00 de conta a pagar no curto prazo (passivo circulante).  
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O indicador de liquidez corrente apresentou valores menores do que 1,00 no período 

analisado. Isso evidencia que a empresa não apresentou no período ativos circulantes 

suficientes para pagar os passivos circulantes. Exceto em 2013, a conta “disponível” 

representava mais de 70% do ativo circulante. A diminuição da representatividade em 2013 

deve-se ao aumento na conta “títulos a receber”. Observa-se que o maior desempenho desse 

indicador ocorreu no ano de 2016, com o valor de 0,88. Isso significa que a empresa possuía 

R$ 0,88 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo circulante.  

Quanto ao índice de liquidez geral, nos anos observados, o indicador apresentou-se 

com valores entre 0,06 e 0,07. Em 2017 o valor observado foi de 0,07, que significa que a 

Autoridade Portuária possuía R$ 0,07 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para 

cada R$ 1,00 de dívidas. Com esses valores abaixo de 1, a empresa pode sofrer problemas de 

liquidez e solvência. O indicador apresentou-se abaixo de 1 devido ao elevado valor do passivo 

exigível a longo prazo nos anos analisados. As contas mais representativas no passivo exigível 

observadas no período foram: “recursos Petrobras S.A. (Refinaria)”, “tributos diferidos” e 

“recursos da União”. 

Indicadores de estrutura de capital 

Os indicadores de estrutura de capital evidenciam a relação entre o capital próprio da 

empresa e o capital de terceiros. No Gráfico 31 são apresentados os indicadores de 

endividamento geral, participação de capitais de terceiros e imobilização do patrimônio líquido 

no período de 2012 a 2016. 

 

Gráfico 31 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O índice de participação de capitais de terceiros no período analisado foi reduzindo 

seu valor conforme os anos, passando de 1,60 em 2012 para 0,76 em 2017. A redução do índice 

deve-se ao aumento do capital social e dos lucros acumulados no patrimônio líquido. O valor de 

2017 significa que a empresa possuía R$ 76,00 de passivos exigíveis para cada R$ 100,00 de 

capitais próprios. 
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O índice de endividamento geral em todos os anos analisados ficou inferior a 1, o que 

indica uma dependência de capitais de terceiros relativamente baixa. Além disso, o valor do 

indicador diminuiu conforme os anos, passando de 0,62 em 2012 para 0,43 em 2017, pois apesar 

do exigível total ter aumentado, o crescimento do ativo foi proporcionalmente maior.  

O resultado observado em 2017 significa que a empresa possuía nesse ano 43% dos seus ativos 

adquiridos com capital de terceiros. 

O indicador de imobilização do patrimônio líquido permaneceu acima de 1 em todo o 

período analisado, o que pode significar um aumento na dependência dos recursos de terceiros. 

O indicador vem apresentando diminuição, sendo que em 2013 o valor era acima de 2.  

A diminuição ocorre, pois, o aumento que o patrimônio líquido vem apresentando a cada ano é 

proporcionalmente maior do que o aumento do ativo permanente. Apesar disso, ainda há o 

risco de dependência de recurso de terceiros.  

Indicadores de rentabilidade 

Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida da eficiência do capital investido. São 

eles: rentabilidade do patrimônio líquido, rentabilidade dos investimentos, giro do ativo e margens 

bruta, operacional e líquida. Com base nos Demonstrativos de Resultados dos Exercícios do Porto de 

Suape, são apresentados esses indicadores no período de 2012 a 2016. 

O Gráfico 32 apresenta o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos 

investimentos. 

 

Gráfico 32 – Indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos investimentos do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido e de rentabilidade dos 

investimentos apresentaram valores próximos a zero, pois o lucro líquido possui um valor muito 

baixo em comparação ao patrimônio líquido e o ativo total, apesar de não ter apresentado 

prejuízos nos anos analisados e de seu lucro aumentar de forma constante nos anos observados. 

Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 33 apresenta a trajetória do indicador nos anos 

em análise. 
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Gráfico 33 – Evolução do indicador de giro do ativo do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Nos cinco anos analisados, o indicador de giro do ativo não mostrou grandes 

alterações, situando-se entre 0,02 e 0,03. O resultado do indicador em 2017 indica que, para 

cada R$ 100,00 de ativo, a empresa obteve nesse ano uma receita operacional líquida 

de  R$ 3,00, o que evidencia um baixo poder de geração de receitas em relação aos ativos 

totais.O ativo permanente apresentou o montante mais relevante durante os anos, 

representando, em média, 96% do ativo total. O ativo permanente é composto em sua maior 

parte pela conta “imobilizado”. 

O Gráfico 34 apresenta a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional e líquida. 

 

Gráfico 34 – Indicadores de margem financeira do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

De 2013 a 2017 os indicadores sofreram variações decorrentes de diferentes fatores 

que impactaram a lucratividade do Porto de Suape. De 2013 a 2016 o indicador de margem 

bruta apresentou variações entre 0,06 e 0,21. Tanto as receitas quanto o lucro bruto 

aumentaram seu valor ao longo dos anos, exceto em 2014. O maior valor (0,41), que foi 

apresentado em 2017, está relacionado a uma mudança na forma de apresentar as 

demonstrações contábeis, pois estão se ajustando ao plano de contas da ANTAQ. Já a margem 
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operacional sofreu variações entre 0,09 e 0,17, por considerar também as receitas e despesas 

financeiras. E o indicador de margem líquida, por sua vez, apresentou valores entre 0,07 e 0,11. 

O valor de 0,07 observado em 2017 significa que, para cada R$ 100,00 de vendas líquidas o Porto 

de Suape gerou R$ 7,00 de lucro líquido. 

Em complemento aos índices analisados, o lucro líquido dos exercícios do período em 

valores correntes é apresentado no Gráfico 35. 

 

 

Gráfico 35 – Lucro líquido do Porto de Suape: em valores correntes (2012-2016) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O Porto de Suape apresentou lucro líquido em todos os anos analisados, com um 

crescimento constante, exceto 2014 e 2017. Esse crescimento advém do aumento em todos os 

anos das receitas tarifárias. Porém, mesmo apresentando lucro, a empresa possui baixo poder 

de geração de receita quando comparado aos seus ativos e patrimônio, conforme verificado nos 

indicadores de rentabilidade.  

Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e despesas que 

geraram os prejuízos líquidos durante os anos observados. 

8.2.5.2. Análise dos gastos e receitas da Autoridade Portuária 

A totalidade das receitas e gastos do Porto de Suape e suas respectivas trajetórias, 

relacionadas com a movimentação total, são apresentadas no Gráfico 36. 
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Gráfico 36 – Receitas e gastos do Porto de Suape  
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Nos anos analisados as receitas foram maiores que os gastos no Porto de Suape, com 

a diferença de ambos variando conforme os anos. A maior diferença foi identificada em 2016, 

quando as receitas superaram os gastos em R$ 12,9 milhões. A menor diferença foi encontrada 

em 2014 (R$ 8,0 milhões). Observa-se também uma relação direta entre o crescimento da 

movimentação portuária e dos gastos e receitas da SUAPE. 

A seguir, analisa-se a composição dos gastos e das receitas da SUAPE, bem como as 

suas relações com a movimentação do Porto Organizado (gastos e receitas unitários). Busca-se, 

dessa forma, identificar os principais destinos dos gastos e as principais fontes de receita da 

Autoridade Portuária. 

Gastos 

No Gráfico 37, é apresentada a trajetória dos gastos da SUAPE no período mencionado. 

 

Gráfico 37 – Gastos do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Em relação aos gastos, o ano de 2017 foi o que apresentou o maior montante incorrido 

pelo Porto de Suape, no valor de R$ 168,9 milhões, sendo que o menor valor foi observado em 

2013 (R$ 98,6).  

As contas de gastos totais do Porto de Suape até 2016 eram divididas em despesas 

operacionais, despesas financeiras e despesas com impostos. Para padronização e melhor 

entendimento do Gráfico 37, em 2017 o plano de contas foi apresentado com as mesmas 

classificações dos anos anteriores, apesar de ter ocorrido uma reestruturação nas contas das 

demonstrações, pois a Autoridade Portuária está se adequando ao plano de contas da ANTAQ. 

As novas classificações criadas foram: custo dos serviços prestados e despesas de outras 

atividades, que podem ser observadas no Gráfico 38. 

 

Gráfico 38 – Gastos do Porto de Suape em 2017 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 As despesas operacionais representaram mais de 80% dos gastos totais de 2013 a 

2016. Estão inseridas nas despesas operacionais: despesa com pessoal, despesas com material, 

serviços prestados por terceiros, alugueis, depreciações e amortizações, despesas tributárias e 

despesas gerais. Em 2017 a maior representatividade foi apresentada nos custos dos serviços 

prestados, com 60%. 

A conta com maior proporção ao longo dos anos foi a das “despesas com pessoal”, 

representando, em média, 34,48% da composição do ano, tendo o maior valor em 2014 

(R$ 48,7 milhões). De 2014 para 2015 ocorreu o maior aumento das despesas, de 

R$ 24,1 milhões, devido principalmente ao aumento das despesas com impostos, no valor de 

R$ 9,9 milhões, respectivamente.  

Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 39. 
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Gráfico 39 – Gastos unitários do Porto de Suape (R$/t) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Analisando os custos totais unitários, até 2016, apesar de ter ocorrido aumento dos 

gastos totais, percebeu-se uma diminuição com o decorrer dos anos, enquanto a movimentação 

portuária apresentou aumento no período, verificando-se economias de escala do Porto de 

Suape durante esses anos. Já em 2017 o gasto unitário aumentou, pois o aumento dos gastos 

foi maior do que o aumento da movimentação portuária. 

Receitas 

No Gráfico 40 é apresentada a evolução das receitas operacionais líquidas. 

 

Gráfico 40 – Receitas do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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As receitas totais do Porto de Suape são auferidas em grande parte pela receita 

operacional que representa, em média, 89,75% da composição total. Essa receita é dividida em 

itens que fazem parte da tabela de arrecadação tarifária e nos arrendamentos do Porto 

Organizado. Em valores reais, no ano de 2017, observou-se o maior montante de receita, no 

valor de R$ 180,2 milhões, devido ao crescimento da movimentação do Porto, enquanto que o 

ano de 2013 foi observado o menor montante, com R$ 107,4 milhões. 

As tabelas tarifárias do Porto de Suape são definidas da seguinte forma: 

» Tabela I – Utilização da infraestrutura marítima 

» Tabela II – Utilização da infraestrutura de atracação 

» Tabela III – Utilização da infraestrutura terrestre 

» Tabela IV – Utilização da infraestrutura de armazenagem 

» Tabela V – Serviços Diversos 

As receitas das tabelas tarifárias apresentaram variações conforme os anos, sendo a tabela I 

a principal fonte de receita tarifária, crescendo em média 29% ao ano desde 2013, com o maior valor 

arrecadado apresentado em 2017 (R$ 56,7 milhões). O crescimento mais relevante foi encontrado na 

tabela III de 2014 para 2015, onde passou de R$ 10,5 milhões para R$ 26,0 milhões (126%). O aumento 

das tabelas tarifárias em 2015 ocorreu devido à revisão tarifária da ANTAQ em 2015. A receita com 

contratos de arrendamento compõe o maior montante arrecadado pelo Porto de Suape, com uma 

média de 58% do total. No Gráfico 41 são apresentados os totais de arrecadação por tabela tarifária e 

por arrendamento no período de 2013 a 2017. 

 

Gráfico 41 – Receita auferida por tabela tarifária e por arrendamento do Porto de Suape 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

As receitas auferidas por tonelada movimentada são apresentas no Gráfico 42. 
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Gráfico 42 – Receitas unitárias do Porto de Suape (R$/t) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Observa-se que as receitas por tonelada apresentaram resultados variáveis durante os 

anos, decrescendo no período de 2013 a 2015. De acordo com informações obtidas em visita 

técnica, a queda da receita, mesmo com aumento da movimentação, pode ter ocorrido em 

função do TAT – desconto da tarifa da Petrobras, em função de uma antecipação de 

investimento. Em 2016 e 2017 houve aumento da receita unitária, pelo fato de a receita 

portuária ter crescido em uma proporção maior que a movimentação portuária.  

No Gráfico 43 é apresentada a margem de contribuição (gastos deduzidos das receitas) 

por tonelada de carga movimentada. 

 

Gráfico 43 – Margem de contribuição unitária do Porto de Suape (R$/t) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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A margem unitária do Porto de Suape apresentou resultados positivos em todos os 

anos analisados. O maior valor unitário foi verificado no ano de 2013 (R$ 0,69). Já a menor 

margem unitária ocorreu em 2017, no valor R$ 0,48. 

8.2.5.3. Investimentos 

Os investimentos realizados no Porto de Suape por parte de sua Autoridade Portuária 

são empregados na área de infraestrutura portuária, com o objetivo estratégico de aumentar e 

qualificar essa infraestrutura, contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado. No 

Gráfico 44 são apresentados tais valores que, para serem comparáveis ao longo do tempo, 

foram atualizados para 2016 com base no IGP-M. A Autoridade Portuária não disponibilizou os 

investimentos orçados e executados de 2017. 

  

Gráfico 44 – Histórico do montante de investimento do Porto de Suape (valores atualizados para 2016 pelo IGP-M) 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

De 2012 a 2016, foram executados, em média, 83,98% do total orçado para 

investimento. O ano de 2013 concentrou o maior percentual de aproveitamento de orçamento 

executado, os quais representaram 95,62% do total orçado, e o ano de 2015 apresentou o 

menor volume, com 65,55% executado do total orçado. O montante total de investimentos 

orçados apresentou diminuição no decorrer dos anos da análise, passando de R$ 796,0 milhões 

em 2012 para R$ 44,3 milhões em 2016. Em 2016, 90,13% do montante orçado foi executado.  

Os montantes orçados e executados foram oriundos de quatro fontes: i) recursos do 

estado; ii) recursos da União; iii) recursos da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); e iv) 

recursos próprios do Porto de Suape. No Gráfico 45 são apresentados os valores orçados e 

executados por fonte de recursos.  
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Gráfico 45 – Histórico do montante de investimento no Porto de Suape por fonte de recurso (valores 
atualizados para 2016 pelo IGP-M) 

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Observa-se que a maior parte dos investimentos do Porto de Suape advém de recursos 

do Estado, que em todos os anos do período analisado, exceto em 2016, superaram o valor 

orçado com recursos próprios, da União e da CPRH. Em 2016, os recursos próprios 

representaram a maior parte dos investimentos. Os recursos do Estado e os recursos próprios 

foram orçados e executados em todos os anos analisados, enquanto que os recursos advindos 

da União foram utilizados em 2012 e 2014, e os da CPRH em 2013. Apenas os recursos próprios 

foram executados em 100% do valor orçado nos cinco anos observados. 

A Tabela 23 elenca os projetos e as ações previstos em 2017 para os anos futuros no 

Porto de Suape. São detalhados os valores de cada investimento, as fontes do recurso e as datas 

de início e fim dos projetos. Até o final da elaboração deste Plano Mestre, a Autoridade Portuária 

não disponibilizou informações sobre a atualização dos projetos e datas previstas para 

conclusão. Também é possível identificar os projetos que contarão com recursos próprios, do 

Governo do Estado de Pernambuco e de um convênio federal.  

Projeto/ação 
Valor do 

investimento (R$) 
Fonte do recurso 

Data prevista 
para início 

Data prevista para 
conclusão 

Dragagem para alargamento do canal 1 
do cluster naval (VARD/PROMAR) 

35.400.000,00 
Próprio/Estado de 
Pernambuco 

2017 2018 

Reforço do molhe de abrigo do Porto 
externo 

20.000.000,00 
Próprio/Estado de 
Pernambuco 

2017 2018 

Manutenção do PGL 2 6.400.000,00 
Próprio/Estado de 
Pernambuco 

2018 2018 

Aquisição de defensas do Cais de 
Múltiplos Usos (CMU) e PGLs 1 e 2 

2.500.000,00 
Próprio/Estado de 
Pernambuco 

2017 2017 

Manutenção dos PGLs 3A e 3B 800.000,00 
Próprio/Estado de 
Pernambuco 

2018 2018 

Retomada canal externo 150.000.000,00 
Convênio Federal 
(em negociação) 

2018 2019 

Tabela 23 – Investimentos públicos no Porto de Suape de 2017 a 2019 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Em relação aos investimentos do Porto de Suape a partir de 2017, este não segue a 

tendência dos outros anos de diminuição de recursos orçados, pois, tanto em 2017 quanto em 

2018, os investimentos orçados superam o ano de 2016. Em 2017 e 2018 estão orçados em R$ 58,0 

milhões e R$ 157,2 milhões, respectivamente, sendo a maior fonte de recurso o Governo Federal. 
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9. ANÁLISE ESTRATÉGICA  

Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de Recife 

e Suape, de modo a nortear as ações e os investimentos a serem nele realizados. A análise abrange 

todas as áreas temáticas abordadas neste documento, incluindo questões operacionais, de 

capacidade, acessos, expectativas acerca da movimentação de cargas, meio ambiente e gestão. 

A análise SWOT, que também é contemplada neste documento, consiste em identificar 

os pontos fortes (Strengths) e fracos (Weaknesses) no ambiente interno do Complexo Portuário, 

os quais influenciam na situação atual do Complexo, bem como as oportunidades 

(Opportunities) e as ameaças (Threats) no seu ambiente externo, que tendem a atuar no futuro. 

A partir do mapeamento destes itens, é possível elaborar estratégias para aproveitar as 

oportunidades identificadas e mitigar as ameaças existentes, potencializando as forças e 

minimizando os efeitos dos pontos fracos do Complexo Portuário. 

9.1. AMBIENTE INTERNO 

A análise do ambiente interno consiste na reflexão a respeito dos aspectos que 

beneficiam ou prejudicam a competitividade do Complexo Portuário analisado em relação aos 

seus concorrentes. Pretende-se, portanto, elencar as forças do Complexo Portuário que o 

tornam relativamente mais competitivo em relação a seus concorrentes, bem como suas 

fraquezas, que refletem os aspectos que prejudicam sua competitividade e referem-se aos 

pontos que necessitam de maior atenção em termos de ações para que possam ser mitigados. 

9.1.1. FORÇAS 

» Ampla área de influência: o Complexo Portuário de Recife e Suape movimenta cargas de 

diversos estados da região Nordeste (Paraíba, Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Piauí). A atração de cargas de outros estados está atrelada às condições de infraestrutura e 

operações ofertadas pelo Complexo. 

» Porto de Suape inserido em complexo industrial e portuário e próximo à Refinaria: o Porto de 

Suape faz parte de um complexo industrial, onde estão instaladas indústrias de alimentos e 

bebidas, geração de energia, metalomecânica, naval, offshore e petroquímicas. Destaca-se a 

proximidade com a RNEST e as ampliações previstas para a refinaria como indutor de crescimento 

dos desembarques de petróleo e embarques de derivados.  

» Profundidades dos berços do Porto de Suape adequadas para a atracação dos navios esperados 

no horizonte do estudo: o Porto de Suape possui berços, como é o caso do PGL-3 B que permite a 

atracação de navios com calados operacionais de até 17,3 m, e Cais 1 e 2 que permitem calados 

operacionais de até 14,4 m. Sendo assim, os berços do Porto estão aptos a operar os maiores 

navios previstos na projeção de frota para o horizonte do estudo, com alocação máxima de suas 

capacidades, sejam eles: a frota de Suezmax com calado de 17 m da Petrobras (2014b), no caso de 

granéis líquidos, e navios Post Panamax, no caso de contêineres. 

» Utilização de sistemas tecnológicos para a o controle de tráfego dos navios no Porto de 

Suape: o Porto utiliza o sistema Automatic Identification System (AIS), da Marine Traffic, 

que permite a identificação remota, por GPS, auxiliando também na navegação e na troca 
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de mensagens e resgates. Integrado ao AIS, está sendo implantado um sistema de gestão 

de tráfego aquaviário chamado NAVALPORT, que permite monitorar por radar os navios em 

trânsito na área próxima ao Porto, bem como auxiliar na melhoria do planejamento da 

ocupação dos berços de atracação. 

» Capacidade do canal de acesso aquaviário superior à demanda de atracações em 

horizontes futuros em todos os cenários: a capacidade do canal de acesso ao Complexo 

Portuário de Recife e Suape é superior à demanda de atracações em todas as instalações 

do Complexo Portuário e cenários analisados. Portanto, não há previsão de déficits de 

capacidade do acesso aquaviário para os horizontes apresentados no estudo. 

» Possibilidade do Porto de Suape receber navios maiores após a finalização e homologação 

da dragagem: Com a finalização e homologação da dragagem do canal externo, será 

permitida a recepção de embarcações de maior porte, como Suezmax a plena carga, para 

atender às demandas da Refinaria Abreu Lima. 

» Existência de um pré-gate no acesso ao Porto do Recife: os caminhões com destino a todas 

as áreas operacionais do Porto do Recife utilizam uma área de triagem e estacionamento 

para caminhões conhecida como pré-gate. A implantação dessa área contribuiu para o 

ordenamento das chegadas dos veículos através da antecipação das conferências 

documentais que antes eram realizadas na portaria. Com isso, mitigou a formação de filas 

no acesso ao Porto e seus terminais arrendados.  

» Condições favoráveis de infraestrutura nas vias internas do Porto de Suape: a maior parte 

das vias internas do Porto apresenta pavimento asfáltico em bom estado de conservação e 

sinalizações verticais adequadas. A manutenção do pavimento na área interna às 

instalações portuárias e o bom ordenamento dos fluxos, com placas e sinalizações 

horizontais adequadas, contribuem para que a operação portuária transcorra de forma 

eficiente. Tais fatores também diminuem as possibilidades de acidentes com pedestres e 

veículos, mitigando prejuízos financeiros e maximizando a segurança dos usuários. 

» Redução dos custos unitários no Porto de Suape: nos anos anteriores ao ano-base (2017), 

apesar de os gastos da Autoridade Portuária terem apresentado crescimento, sua evolução 

foi menor do que a evolução da movimentação portuária, impactando no custo unitário, 

que, de 2013 para 2016, passou de R$ 7,72 para R$ 6,46 em Suape, representando uma 

diminuição de 16%. 

» Situação financeira favorável no Porto de Suape: o Porto de Suape apresentou lucro líquido 

em todos os anos analisados, com um crescimento constante na maioria dos anos. O 

crescimento advém do aumento da movimentação no Porto de Suape, que impactou no 

aumento da receita tributária. Esse lucro recorrente é contrastante em relação aos outros 

portos do Brasil, mostrando o potencial da Atividade Portuária. Além disso, mais de 50% 

das receitas da Autoridade Portuária estão relacionadas aos arrendamentos, das quais pelo 

menos 48,28% dos contratos possuem prazo de encerramento maior do que cinco anos, o 

que possibilita maior previsibilidade e estabilidade nas receitas do Porto. 

» Assertividade na execução dos investimentos no Porto de Suape: nos últimos cinco anos 

foram executados, em média, 83,98% do total orçado para investimento no Porto de Suape. 

Tal situação aumenta a previsibilidade dos desembolsos da Autoridade Portuária, com 

impacto positivo na gestão financeira da organização. 
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» Adoção do modelo de gestão portuária landlord pela SUAPE: a SUAPE atua sob o modelo 

de gestão portuária landlord. Quase toda a área operacional do Porto está arrendada, o que 

corrobora o fato de a Autoridade Portuária não atuar nas operações. Tal situação está 

aderente ao planejamento do Ministério da Infraestrutura para as Autoridades Portuárias. 

» Existência de instrumentos de planejamento e ações para a melhoria nos indicadores de 

desempenho da SUAPE: a SUAPE adota uma metodologia de Planejamento Estratégico que 

utiliza um mapa estratégico organizacional voltado à definição de objetivos para os anos de 

2017 a 2023, validado pela Secretaria do Estado de Pernambuco, e acompanhado pela 

ferramenta de monitoramento Qliksense. Dentro do planejamento estratégico, a empresa 

se preocupa com capacitação de pessoal e com a otimização de seus processos financeiros 

e comerciais com vistas a otimizar os processos portuários e aumentar sua competitividade.  

» Existência de um setor responsável pelo planejamento comercial da SUAPE: a 

Coordenadoria de Negócios Portuários é o setor responsável pelo planejamento e gestão 

comercial do Porto de Suape. Suas atribuições são a prospecção, acompanhamento e 

finalização de novos negócios e contratos e o contato com novos investidores e com as 

empresas já instaladas no Porto. Além disso, conjuntamente com seus operadores 

portuários, a SUAPE realiza ações como reuniões participativas, participação em eventos e 

apresentações para empresas e federações empresariais. 

» Sistema PSP 100% implantado no Porto de Suape: o sistema PSP já está 100% implantado 

no Porto de Suape de modo que nenhum dos processos realizados no Porto que dizem 

respeito aos agentes marítimos é feito via papel. Isso demonstra um alinhamento do Porto 

com as políticas do setor portuário. 

» Quadro de pessoal com adequado nível educacional no Porto de Suape: verifica-se que 

58% dos colaboradores da SUAPE possuem nível superior completo (cursos de bacharelado 

ou tecnólogo) ou pós-graduação (cursos de especialização, mestrado e doutorado). Este 

nível educacional proporciona à Autoridade Portuária um diferencial em seu quadro de 

pessoal, facilitando a implantação de ações de melhoria relacionadas à gestão portuária. 

» Políticas de educação continuadas para os colaboradores do Porto de Suape:  a SUAPE possui um 

planejamento formal de treinamentos e capacitações e as demandas de cursos de acordo com as 

necessidades. Além disso, no Mapa Estratégico 2017-2023 a empresa visa promover políticas de 

gestão do conhecimento, desempenho e desenvolvimento profissional.  

» Disponibilidade de áreas para arrendamento no Complexo Portuário: o Porto do Recife possui 17 

áreas disponíveis para arrendamento, como o Terminal Marítimo de Passageiros e os armazéns do 

cais público. No Porto de Suape, a realização do Projeto de Realocação das comunidades no 

entorno portuário permitiu o aumento da disponibilidade de área para a sua expansão. A 

exploração dessas áreas permitirá a ampliação das receitas das Autoridades Portuárias e poderá 

resultar em aumento na movimentação de cargas no Complexo. 

» Programa de Monitoramento Meteoceanográfico no Porto de Suape: o Porto de Suape 

possui uma estação que monitora o nível da água, correntes marítimas e ventos na região, 

permitindo a supervisão de variáveis meteorológicas e oceanográficas para diversos fins. Os 

dados são disponibilizados ao público por meio do site do Porto. 

» Existência de Programas de Educação Ambiental e interface com a população nos portos 

do Recife e de Suape: a Autoridade Portuária do Porto do Recife promove cursos e canal de 

comunicação interno no que diz respeito à educação ambiental dos colaboradores. A Suape 
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também possui cursos voltados para o público interno e externo ao Porto, como, por 

exemplo, o projeto de cooperação técnica entre o Governo do Brasil e a Organização das 

Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que consiste em 

“Pacto por Suape Sustentável – Ampliação da Capacidade Institucional e de Gestão de Ações 

para o Desenvolvimento Socioambiental de Suape – Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros”, além de outros projetos de interface com a população, como 

os Jardins Filtrantes, do Projeto Algodoais, e o Projeto Nascentes.  

» Baixo impacto da atividade do Porto de Suape na área urbanizada do município de 

Ipojuca: a localização afastada do Porto de Suape da área mais densamente urbanizada do 

município de Ipojuca minimiza os impactos diretos da sua atividade sobre a infraestrutura 

urbana, trânsito urbano, e núcleos de comunidades. A existência da previsão de um 

zoneamento particular para essa área afastada também caracteriza um instrumento mais 

efetivo para sua gestão e controle do seu desenvolvimento atual e de possíveis futuras 

expansões, buscando a manutenção da baixa interferência da atividade portuária sobre o 

espaço da cidade. 

» Existência de iniciativas para qualificação da relação porto-cidade no Porto de Suape: a 

realização de iniciativas socioambientais voltadas à comunidade do entorno portuário 

possibilita a atenuação dos impactos causados pela atividade portuária, minimizando, 

assim, os conflitos entre o Porto e as localidades em que os complexos estão inseridos. 

9.1.2. FRAQUEZAS 

» Incompatibilidade da extensão dos berços 00 e 01 no Porto do Recife em relação ao 

tamanho dos navios: Os berços 00 e 01 possuem comprimento acostável incompatível com 

o tamanho dos navios que operam nesses trechos de cais. Em alguns casos, quando há navio 

atracado no berço 00, observa-se a formação de fila para o berço 01 com tempo de espera 

de até três dias, devido ao fato de que alguns navios atracados no berço 00 ocupam parte 

do berço 01. Há uma proposta, ainda não implementada, por parte da Autoridade Portuária 

de construir um dolfim de amarração ao norte do berço 00, aumentando o comprimento 

acostável do berço 00, e assim possibilitando a atracação de navios maiores, sem afetar a 

disponibilidade de cais do berço 01. 

» Perspectiva de déficit de capacidade de cais no Porto do Recife: conforme as análises de 

demanda vs. capacidade de cais para as operações no Porto do Recife, projeta-se um déficit 

de capacidade, mantidas as características da operação e de infraestrutura descritas no 

Capítulo 3, para a movimentação de açúcar ensacado, fertilizantes e coque de petróleo a 

partir de 2055; e malte e cevada, a partir de 2060. 

» Perspectiva de déficit de capacidade de armazenagem no Porto do Recife: açúcar 

ensacado, barrilha a granel, malte e cevada e milho têm parte ou toda sua movimentação 

sendo armazenada em áreas fora da área do Porto Organizado, devido a limitações de 

armazenagem na retroárea do Porto do Recife, podendo trazer eventuais problemas 

operacionais com o aumento da demanda. Neste caso, o Porto de Suape pode se tornar 

uma alternativa para essas operações. 

» Infraestruturas de armazenagem do Porto do Recife em mau estado de conservação: 

Devido à falta de manutenção, os armazéns 5 e 6, destinados à armazenagem de 

fertilizantes, encontram-se com problemas de infiltração, enquanto as condições atuais do 

armazém 3-A impossibilitam sua utilização. 
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» Profundidade inadequada do canal de acesso do Porto do Recife: a maioria das 

embarcações que frequentam o Porto não conseguem operar com sua capacidade máxima, 

devido à profundidade do canal de acesso, tornando o Porto menos competitivo. 

» Canal inadequado para a tendência de aumento do perfil da frota no Porto de Suape: 

existe a tendência de crescimento da frota que opera no Porto de Suape. Estudos de 

manobra já realizados pela Autoridade Portuária indicam que, nas condições atuais, as 

embarcações da classe Suezmax apresentariam diversas restrições no acesso aquaviário, 

principalmente em relação a largura do canal. Além disso, há perspectiva de navios de 330m 

frequentarem os portos brasileiros.  

» Existência de déficit de capacidade de cais para movimentação de granéis líquidos (exceto 

petróleo) no Porto de Suape: embora o Porto possua ampla estrutura para movimentação 

de granéis líquidos, sendo a instalação que mais movimenta navios da Transpetro, foi 

identificado, a partir das análises de demanda vs. capacidade, que as operações de cais de 

granéis líquidos, com exceção do petróleo, já atingiram a capacidade máxima de 

movimentação no ano-base, levando em consideração um nível de serviço adequado em 

relação à formação de filas de navios e ao tempo de espera para a atracação. Ainda, é 

projetado déficit de capacidade para os anos subsequentes, tendo em vista a tendência de 

incremento nos volumes de importação de derivados de petróleo, em função da política de 

preços da Petrobras. 

» Perspectiva de déficit de capacidade de armazenagem no Porto de Suape para Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), derivados de petróleo (exceto GLP) e etanol, e produtos 

químicos, a partir de 2019, 2030 e 2035, respectivamente: a partir das análises de demanda 

vs. capacidade, foi identificado um possível déficit de capacidade de armazenagem para 

GLP, derivados de petróleo (exceto GLP) e etanol – mesmo considerando os estudos e 

projetos em andamento para a expansão do parque de tancagem – e produtos químicos, a 

partir de 2019, 2030 e 2035, respectivamente.  

» Restrições de calado nos berços 00, 01, 07, 08 e 09 no Porto do Recife: Devido ao elevado 

assoreamento, proveniente dos rios Beberibe e Capibaribe, os berços não mantém sua 

profundidade, necessitando de obras de dragagem regularmente. 

» Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias internas do Porto do Recife: verifica-

se, na região do cais, trechos com pavimentação asfáltica em condições regulares de 

conservação, bem como segmentos pavimentados com blocos de concreto e 

paralelepípedos em estado ruim. Ademais, as vias internas do Porto carecem de 

sinalizações horizontais. Nesse sentido, o Porto do Recife elaborou um projeto, ainda não 

implementado, para recuperação do pavimento das vias que margeiam os berços 02 ao 09, 

além da recuperação do sistema de drenagem pluvial nessas vias e implantação de 

sinalizações em toda a área operacional do Porto.  

» Formação de filas e perspectiva de déficit de capacidade em portarias do Complexo 

Portuário de Recife e Suape: o resultado da simulação para o cenário atual de demanda já 

indicou formação de filas nos horários de pico na Portaria PC 1, que dá acesso ao Porto de 

Suape. Ressalta-se, porém, que se encontra em andamento o projeto de implantação de 

pátios de triagem e estacionamento para caminhões nas imediações do Porto, que, se bem 

executado, poderá contribuir na mitigação desses problemas. Para os cenários futuros, caso 

a projeção de demanda se concretize e não sejam realizados investimentos inerentes à 

ampliação de gates e otimização dos processos, por meio da utilização de sistema de 
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agendamento e instalação de equipamentos que visem a automatização das portarias, 

ocorrerá formações de filas nas entradas e/ou saídas da Portaria Principal do Porto do 

Recife, nas portarias dos terminais Agemar e Rhodes, na portaria de acesso ao Porto de 

Suape (PC 1) e nas portarias do Terminal Bunge Moinho – Trigo e do TUP EAS. Dificuldades 

no acesso a essas portarias podem acarretar em atrasos no recebimento ou expedição das 

cargas, prejudicando as operações portuárias, causados pela espera de veículos para 

acessar as instalações portuárias, ou ainda, agravar as condições de trafegabilidade nas vias 

do intraporto e do entorno portuário. 

» Estacionamento de caminhões às margens da Av. Portuária e de vias internas do Porto de 

Suape: observa-se a presença de caminhões estacionados ao longo da Av. Portuária 

aguardando autorização para entrada no Porto, principalmente no local onde funcionava o 

antigo Posto Fiscal do Estado. No interior do Porto, a via de acesso aos terminais de gás, a 

via de acesso às instalações da Bunge Alimentos – Margarina e a via de acesso à Bunge 

Moinho - Trigo, ao PPV 1 e de saída dos terminais Suata e Atlântico Terminais são 

frequentemente utilizadas como estacionamento pelos caminhões com destino a esses 

terminais, interferindo na fluidez do tráfego interno do Porto. Atualmente, existe uma área 

para espera de caminhões conhecida como Poeirão, porém essa área não é utilizada pela 

totalidade dos terminais em razão da capacidade insuficiente para atender a todos 

caminhões que chegam ao Porto e da falta de pavimentação. Nesse sentido, essas situações 

também poderão ser mitigadas com a implantação de novos pátios de triagem e 

estacionamento para caminhões nas imediações do Porto.  

» Condições desfavoráveis de infraestrutura na via de acesso ao TUP EAS: A via de acesso 

ao TUP EAS, atualmente localizada na área do Porto Organizado, é constituída de pavimento 

asfáltico em condições regulares de conservação, além de carecer de sinalizações. Nas 

proximidades do TUP EAS, essa via conta com uma ponte, cujo estado de conservação do 

pavimento e das sinalizações varia de regular a ruim. 

» Acesso ferroviário desativado para a movimentação de cargas: o Complexo Portuário de 

Recife e Suape dispõe de acesso ferroviário, contudo, este não é utilizado para o transporte 

de cargas desde 2009. Assim, essa situação se configura numa fraqueza, uma vez que o 

modal ferroviário representaria uma alternativa logística competitiva, e que poderia 

ampliar a área de influência do referido Complexo Portuário. 

» Não adoção ao Plano de Contas padronizado da ANTAQ pelas Autoridades Portuárias do 

Recife e de Suape: o Porto do Recife e o Porto de Suape ainda não  adotaram o plano de 

contas padrão do setor portuário instituído pela ANTAQ. A padronização das contas auxilia 

na simplificação e na uniformização das informações financeiras e contábeis das 

Autoridades Portuárias, além de assegurar que a contabilidade auxilie na obtenção de 

informações para administração pública e órgãos de controle externo. 

» Prejuízos e indicadores financeiros negativos no Porto do Recife: nos anos de 2013 a 2017, 

os indicadores de margem líquida, margem operacional, rentabilidade dos investimentos e 

rentabilidade do patrimônio líquido apresentaram valores negativos.  Estes indicadores 

evidenciam as dificuldades financeiras do Porto do Recife, tais como o prejuízo líquido nos 

anos analisados. Além disso, as despesas totais do Porto apresentaram valores maiores do 

que as receitas nos anos analisados, demonstrando prejuízo em todo o período analisado. 

O principal fator que influencia nesta questão são as despesas com pessoal, que 
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representaram cerca de 47% dos gastos totais e 90% das receitas do Porto em 2017, além 

da pouca previsibilidade da receita, que é muito dependente da movimentação portuária. 

» Valores abaixo de 1 nos índices de liquidez no Porto do Recife e no Porto de Suape: em 

todos os anos analisados, os indicadores de liquidez corrente, imediata e geral 

apresentaram valores menores que um. Com esses valores, as empresas poderão vir a 

sofrer problemas de liquidez e solvência. 

» Elevada dependência de receitas tarifárias no Porto do Recife: as receitas do Porto do 

Recife são auferidas principalmente pela arrecadação tarifária, que compõe em média 88% 

da receita líquida operacional. Ao longo dos anos analisados ocorreram variações 

significativas no total de cargas movimentadas, acarretando também variações na 

arrecadação. Essa situação revela um risco para a Autoridade Portuária, uma vez que 

diminui a previsibilidade e a margem de ação do Porto com relação às suas receitas. 

» Ausência de ferramentas de gestão e planejamento no Porto do Recife S.A.: a Porto do 

Recife S.A. não possui um planejamento estratégico estruturado nem um sistema de 

avaliação de desempenho. Apesar de possuir um setor responsável pela gestão comercial, 

a empresa também não possui um planejamento comercial estruturado. Além disso, 

nenhum programa de qualidade é implantado no Porto. A falta de planejamento é um risco 

para a gestão da Companhia, podendo resultar em redução da movimentação portuária ou 

aumento os gastos.  

» Quadro de pessoal com média de idade elevada no Porto do Recife S.A.: 46% do 

contingente de funcionários da Porto do Recife S.A. possui mais de 60 anos e 23% possui 

entre 51 e 60 anos. Uma vez que o último concurso público para contratação de novos 

funcionários ocorreu em 1994, o conhecimento acumulado por esses funcionários poderá 

se perder e impactar no andamento das atividades futuras do Porto. 

» Ausência de práticas de Gestão de Recursos Humanos na Porto do Recife S.A.: a Porto do 

Recife S.A. não possui um planejamento formal de treinamentos e capacitações para seus 

colaboradores. Em visita técnica, foi informado que a empresa não adota políticas de gestão 

de Recursos Humanos (RH), e as diretrizes adotadas são acordadas coletivamente, sem 

avaliação de desempenho. A falta desses instrumentos prejudica a gestão de RH da 

empresa, reduzindo oportunidades de desenvolvimento de pessoal e dificultando a 

implementação de iniciativas para o aumento da eficiência nos processos administrativos 

da Autoridade Portuária. 

» Autoridades Portuárias de Recife e Suape desprovidas de SGA e de Segurança e Saúde no 

Trabalho:  a implementação das agendas ambientais portuárias e o estabelecimento e execução 

do SGA são diretrizes da ANTAQ, além de ser uma exigência do, através da Portaria nº 104/2009 

(BRASIL, 2009b). As Autoridades Portuárias informaram que não possuem SGA implementado. 

O SGA permite realizar o controle ambiental dos impactos da atividade portuária, organizar e 

consolidar seu núcleo ambiental e estruturar o atendimento às emergências, de forma 

padronizada e com melhorias contínuas nos seus processos. 

» Proposta de atualização da poligonal da área dos Portos Organizados de Recife e Suape 

ainda não formalizada: a proposta de atualização da poligonal de ambos os portos já foi 

elaborada, porém ainda não formalizada. A atualização é essencial para a definição dos 

limites do Porto e da cidade e, assim, do desenvolvimento de ambos. 
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9.2. AMBIENTE EXTERNO 

A análise do ambiente externo compreende o levantamento das oportunidades e das 

ameaças às quais o Complexo Portuário está sujeito – considerando o ambiente competitivo em 

que o Complexo está inserido. 

9.2.1. OPORTUNIDADES 

» Projeto para arrendamento do Terminal de Veículos de Suape (TVS) incluído no PPI:  a 

implantação do TVS na área contígua ao Cais 4 prevê um novo design das operações de 

embarque e desembarque de veículos no Porto, de modo que, potencialmente, 

incrementará a produtividade desta movimentação. Sendo assim, além de proporcionar um 

melhor nível de serviço aos usuários, a capacidade de cais também será utilizada com maior 

eficiência, refletindo em uma maior disponibilidade para as outras cargas. Este projeto está 

incluído no PPI, e projeta-se estar plenamente operacional em 2019. 

» Projeto para a implantação do Tecon 2 incluído no PPI: o projeto de implantação de um 

novo terminal de contêineres, o Tecon 2, está incluído no PPI. A capacidade de cais 

proporcionada por esta instalação, somada à capacidade do Tecon Suape, totalizará 

aproximadamente 1,8 milhão de TEU. 

» Condições favoráveis de infraestrutura e de trafegabilidade nas vias do entorno do Porto 

de Suape: as vias do entorno do Porto de Suape apresentam bom estado de conservação 

tanto da pavimentação como da sinalização. Tais condições contribuem com a fluidez no 

tráfego, a qual foi verificada pelo LOS A resultante da análise de nível de serviço, e a 

segurança viária na região. 

» Conclusão das obras de requalificação da BR-101: a conclusão das obras de requalificação 

da BR-101 – as quais contemplam a recuperação do pavimento e do sistema de drenagem, 

a implantação de sinalizações, e a recuperação de acostamento, de vias marginais, de alças 

viárias e de um trecho da Av. Recife – contribuirão para melhorar a trafegabilidade e, 

consequentemente, otimizar a movimentação de cargas com destino às instalações 

portuárias do Complexo. 

» Construção do Arco Metropolitano do Recife: o Arco Metropolitano do Recife consiste em 

um projeto que prevê a construção de uma rodovia contornando a RMR, de forma a 

oferecer uma alternativa à BR-101, especialmente para o tráfego de passagem que se 

destina ou é proveniente de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo 

Gueiros. Ademais, a execução do referido projeto viário irá conferir fluidez aos acessos às 

indústrias e empreendimentos situados no Norte de Pernambuco. 

» Construção do Miniarco: o projeto do Miniarco tem como objetivo desafogar o trânsito em 

Abreu e Lima (PE), propondo uma rota alternativa que ligará as cidades de Paulista a 

Igarassu, na Grande Recife, visto que o trecho da rodovia BR-101 que conecta essas duas 

localidades, atualmente, apresenta estado ruim de trafegabilidade, pois se encontra em 

uma região altamente urbanizada. 

» Condições de trafegabilidade favoráveis nas vias do entorno do Porto de Suape: os 

segmentos analisados no entorno portuário de Suape tendem a apresentar condições 

estáveis de trafegabilidade em todos os cenários analisados (2020, 2025, 2045 e 2060). 

Nesse sentido, é relevante ressaltar que a boa qualidade tanto do pavimento, quanto das 
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sinalizações vertical e horizontal presentes no local, são fatores determinantes para os 

resultados encontrados. Além disso, pode-se dizer que a baixa urbanização da região faz 

com que os conflitos entre o tráfego urbano e os caminhões com origem ou destino ao 

Porto, muitas vezes comuns nas grandes cidades, não sejam comuns à realidade das 

rodovias analisadas, influenciando positivamente o desempenho portuário.   

» Projeto instalação de pátios para caminhões nas imediações do Porto de Suape em 

andamento: cinco empresas autorizadas assinaram contratos de adesão para explorar 

pátios de triagem e estacionamentos para caminhões nas imediações do Porto. A instalação 

desses pátios, aliado à utilização de um sistema de agendamento e à instalação de 

equipamentos que visem a automatização dos gates, vai ordenar o acesso de veículos de 

cargas ao Porto e mitigar a formação de filas da Portaria PC 1.  

» Projeto de implantação da Ferrovia Nova Transnordestina até o Porto de Suape: a 

conclusão das obras da Ferrovia Nova Transnordestina e a construção da conexão da Nova 

Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul poderão possibilitar ao Porto de Suape receber e 

expedir cargas por meio do modal ferroviário. Esses empreendimentos têm como objetivo 

reduzir os custos logísticos e podem resultar na ampliação da área de influência do Porto 

de Suape. 

» Possibilidade de planejamento integrado entre os Portos do Recife e de Suape: apesar de 

os portos do Recife e de Suape estarem vinculados a empresas diferentes, a delegação de 

ambos é para o governo do estado. Tal situação pode permitir um alinhamento das políticas 

comerciais e do planejamento destes Portos, fortalecendo o Complexo Portuário. 

» Atualização do Plano Diretor do Recife: o Plano Diretor do município do Recife se encontra 

em processo de atualização. Esta condição propicia oportunidades de participação da Porto 

do Recife S.A. na sua elaboração, garantindo que a atividade portuária seja contemplada 

nos instrumentos de planejamento e gestão do território, assegurando o seu 

desenvolvimento sob a garantia da legislação. 

» Atualização do Plano Diretor de Ipojuca: o Plano Diretor do município de Ipojuca se 

encontra em processo de atualização. Esta condição propicia oportunidades de participação 

da Autoridade Portuária de Suape na sua elaboração, garantindo que a atividade portuária 

seja contemplada nos instrumentos de planejamento e gestão do território, assegurando o 

seu desenvolvimento sob a garantia da legislação. 

9.2.2. AMEAÇAS 

» Ausência de um canal de acesso abrigado no porto de Suape: devido às características 

geográficas do Porto de Suape, alguns fatores meteoceanográficos, como ventos e ondas, 

poderão vir a afetar a navegação no canal de acesso futuramente, já que são esperados 

navios de maior porte.  

» Condições desfavoráveis de infraestrutura na PE-060: atualmente, a PE-060, via de acesso 

ao Porto de Suape, apresenta condições regulares de conservação do pavimento e ruins de 

conservação das sinalizações. Esses aspectos prejudicam o fluxo de veículos nessas rodovias 

que são importantes acessos às instalações portuárias do Complexo.  

» Condições desfavoráveis de infraestrutura e trafegabilidade nas vias do entorno do Porto 

do Recife: a maior parte das vias do entorno do Porto do Recife apresenta condições 

regulares de conservação do pavimento e das sinalizações horizontais e verticais, situação 
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que pode impactar negativamente a fluidez do tráfego em razão das possíveis trocas de 

faixas inesperadas por conta de irregularidades na pista ou da falta de entendimento, por 

parte dos condutores, dos limites de velocidade e dos locais impróprios ao estacionamento. 

Aliado a isso, destaca-se os conflitos com o tráfego urbano que decorrem do fato de o Porto 

estar situado em uma região densamente urbanizada, situação que prejudica a 

trafegabilidade em seu acesso. 

» Condições instáveis de trafegabilidade nas rodovias da hinterlândia nos cenários futuros:  

os segmentos BR-232, cujos níveis de serviço foram estudados nesse Plano Mestre, 

apresentam boas condições de trafegabilidade no cenário atual de demanda e nos cenários 

futuros de 2020, 2025 e 2045, indicadas pelos níveis de serviço variando entre A e C. Porém, 

há previsão de que esses trechos apresentem condições instáveis de trafegabilidade no 

cenário futuro do ano de 2060, caso as projeções de demanda se concretizem e não sejam 

realizadas ações mitigatórias. Segundo a análise de nível de serviço dos acessos rodoviários, 

a BR-232 terá demanda de tráfego muito próxima, ou até mesmo igual, à capacidade viária 

do trecho, indicado pelo LOS E. Já os segmentos da BR-101 apresentam boas condições de 

trafegabilidade no cenário atual de demanda, indicadas pelos níveis de serviço variando 

entre B e C. Porém, também há previsão de que esses trechos apresentem condições 

instáveis de trafegabilidade nos cenários futuros. Os trechos que percorrem a RMR tendem 

a apresentar LOS D no ano de 2020 que evolui para LOS F em 2060 e os demais trechos 

tendem a apresentar LOS B no ano de 2020 que evolui para LOS F em 2060, indicando que 

a demanda de tráfego nessa rodovia será maior que sua capacidade operacional no ano de 

2060, resultando em congestionamentos e instabilidade no fluxo de veículos.  

» Complexo Portuário inserido em uma área próxima a 25 UCs: os portos de Recife e Suape, 

além de estarem inseridos em estuários, estão localizados em área próxima a 25 UCs, além 

de sítios arqueológicos e Áreas Prioritárias para Conservação. Quanto à biodiversidade, 

destacam-se os manguezais, os quais são os únicos sítios reprodutivos de algumas espécies. 

Essa proximidade com áreas que impõem restrições ao uso, podem ser impeditivos para 

futuros projetos de expansão dos portos de Recife e Suape.  

» Incompatibilidade entre o zoneamento proposto no Novo Plano Diretor - Suape 2030 e os 

zoneamentos municipais de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho: a inconformidade entre 

os zoneamentos municipais e a proposta de zoneamento estadual ocasiona áreas com 

sobreposição dos usos previstos e de parâmetros de ocupação divergentes, 

comprometendo as condições de fiscalização e demais ações públicas voltadas ao 

desenvolvimento urbano da região.  

» Localização do Porto do Recife e sua inserção em área urbanizada: A localização do Porto do 

Recife em área urbanizada e próxima a bens tombados pelo Iphan no Centro Histórico do 

município dificulta as condições para futuras expansões, acentua a interferência com o trânsito 

urbano e intensifica a sobreposição de eventuais usos incompatíveis entre a cidade e o Porto. 
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9.3. MATRIZ SWOT 

Forças Fraquezas 

» Ampla área de influência 

» Porto de Suape inserido em complexo industrial e 
portuário e próximo à Refinaria 

» Profundidades dos berços do Porto de Suape 
adequadas para a atracação dos navios esperados 
no horizonte do estudo 

» Utilização de sistemas tecnológicos para a o 
controle de tráfego dos navios no Porto de Suape 

» Capacidade do canal de acesso aquaviário superior 
à demanda de atracações em horizontes futuros 
em todos os cenários 

» Possibilidade do Porto de Suape receber navios 
maiores após a finalização e homologação da 
dragagem 

» Existência de um pré-gate no acesso ao Porto do 
Recife 

» Condições favoráveis de infraestrutura nas vias 
internas do Porto de Suape 

» Redução dos custos unitários no Porto de Suape 

» Situação financeira favorável no Porto de Suape 

» Assertividade na execução dos investimentos no 
Porto de Suape 

» Adoção do modelo de gestão portuária landlord 
pela SUAPE 

» Existência de instrumentos de planejamento e 
ações para a melhoria nos indicadores de 
desempenho da SUAPE 

» Existência de um setor responsável pelo 
planejamento comercial da SUAPE 

» Sistema PSP 100% implantado no Porto de Suape 

» Quadro de pessoal com adequado nível 
educacional no Porto de Suape 

» Políticas de educação continuadas para os 
colaboradores do Porto de Suape 

» Disponibilidade de áreas para arrendamento no 
Complexo Portuário 

» Programa de Monitoramento Meteoceanográfico 
no Porto de Suape 

» Existência de Programas de Educação Ambiental e 
interface com a população nos portos do Recife e 
de Suape 

» Baixo impacto da atividade do Porto de Suape na 
área urbanizada do município de Ipojuca 

» Existência de iniciativas para qualificação da relação 
porto-cidade no Porto de Suape. 

» Incompatibilidade da extensão dos berços 00 e 01 
no Porto do Recife em relação ao tamanho dos 
navios 

» Perspectiva de déficit de capacidade de cais no 
Porto do Recife 

» Perspectiva de déficit de capacidade de 
armazenagem no Porto do Recife 

» Infraestruturas de armazenagem do Porto do 
Recife em mau estado de conservação 

» Profundidade inadequada do canal de acesso do 
Porto do Recife 

» Canal inadequado para a tendência de aumento 
do perfil da frota no Porto de Suape 

» Existência de déficit de capacidade de cais para 
movimentação de granéis líquidos (exceto 
petróleo) no Porto de Suape 

» Perspectiva de déficit de capacidade de 
armazenagem no Porto de Suape para Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), derivados de 
petróleo (exceto GLP) e etanol, e produtos 
químicos, a partir de 2019, 2030 e 2035, 
respectivamente 

» Restrições de calado nos berços 00, 01, 07, 08 e 
09 no Porto do Recife 

» Condições desfavoráveis de infraestrutura nas 
vias internas do Porto do Recife 

» Formação de filas e perspectiva de déficit de 
capacidade em portarias do Complexo Portuário 
de Recife e Suape 

» Estacionamento de caminhões às margens da Av. 
Portuária e de vias internas do Porto de Suape 

» Condições desfavoráveis de infraestrutura na via 
de acesso ao TUP EAS 

» Acesso ferroviário desativado para a 
movimentação de cargas 

» Não adoção ao Plano de Contas padronizado da 
ANTAQ pelas Autoridades Portuárias do Recife e 
de Suape 

» Prejuízos e indicadores financeiros negativos no 
Porto do Recife 

» Valores abaixo de 1 nos índices de liquidez no 
Porto do Recife e no Porto de Suape 

» Elevada dependência de receitas tarifárias no 
Porto do Recife 

» Ausência de ferramentas de gestão e 
planejamento no Porto do Recife S.A. 

» Quadro de pessoal com média de idade elevada 
no Porto do Recife S.A. 

» Ausência de práticas de Gestão de Recursos 
Humanos na Porto do Recife S.A. 

» Autoridades Portuárias de Recife e Suape 
desprovidas de SGA e de Segurança e Saúde no 
Trabalho 

» Proposta de atualização da poligonal da área dos 
Portos Organizados de Recife e Suape ainda não 
formalizada. 
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Oportunidades Ameaças 

» Projeto para arrendamento do Terminal de 
Veículos de Suape (TVS) incluído no PPI 

» Projeto para a implantação do Tecon 2 incluído no 
PPI 

» Condições favoráveis de infraestrutura e de 
trafegabilidade nas vias do entorno do Porto de 
Suape 

» Conclusão das obras de requalificação da BR-101 

» Construção do Arco Metropolitano do Recife 

» Construção do Miniarco 

» Condições de trafegabilidade favoráveis nas vias do 
entorno do Porto de Suape 

» Projeto instalação de pátios para caminhões nas 
imediações do Porto de Suape em andamento 

» Projeto de implantação da Ferrovia Nova 
Transnordestina até o Porto de Suape 

» Possibilidade de planejamento integrado entre os 
Portos do Recife e de Suape 

» Atualização do Plano Diretor do Recife 

» Atualização do Plano Diretor de Ipojuca. 

» Ausência de um canal de acesso abrigado no 
porto de Suape 

» Condições desfavoráveis de infraestrutura na PE-
060 

» Condições desfavoráveis de infraestrutura e 
trafegabilidade nas vias do entorno do Porto do 
Recife 

» Condições instáveis de trafegabilidade nas 
rodovias da hinterlândia nos cenários futuros 

» Complexo Portuário inserido em uma área 
próxima a 25 UCs 

» Incompatibilidade entre o zoneamento proposto 
no Novo Plano Diretor - Suape 2030 e os 
zoneamentos municipais de Ipojuca e Cabo de 
Santo Agostinho 

» Localização do Porto do Recife e sua inserção em 
área urbanizada. 
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10. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS 

O Plano de Ações é composto pelas iniciativas inerentes aos principais gargalos 

identificados por meio das análises realizadas ao longo da elaboração do Plano Mestre, tanto no 

que se refere às atuais condições operacionais das instalações portuárias quanto à análise da 

sua situação futura, considerando cenários de movimentação de cargas e seus prováveis 

impactos sobre a infraestrutura portuária e de acessos. São elencadas, ainda, iniciativas relativas 

às análises dos aspectos ambientais, da relação porto-cidade e da gestão portuária. Assim, as 

ações propostas têm como objetivo a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de 

atender, com nível de serviço adequado, à demanda direcionada ao Complexo. 

As iniciativas que compõem o Plano de Ações do Complexo Portuário de Recife e Suape estão 

organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias operacionais; 

ii) investimentos portuários; iii) acessos; iv) gestão portuária; v) meio ambiente; e vi) porto-cidade. 

10.1. MELHORIAS OPERACIONAIS 

As ações relacionadas às melhorias operacionais referem-se às iniciativas voltadas ao 

aprimoramento dos processos de recepção e expedição de cargas cujo objetivo sejam ganhos 

operacionais capazes de impactar positivamente sobre a capacidade de escoamento de cargas 

das instalações portuárias. As ações identificadas nesse sentido para o Complexo Portuário de 

Recife e Suape encontram-se descritas nas seções seguintes. 

10.1.1. ADOÇÃO DE SISTEMA DE AGENDAMENTO INTEGRADO NO 
PORTO DO RECIFE COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
AUTOMATIZAÇÃO DOS GATES DA PORTARIA PRINCIPAL 

» Justificativa: com relação ao acesso de veículos ao Porto do Recife, verificou-se a 

inexistência de um sistema que sequencie e registre as entradas e as saídas da área 

portuária, importante para subsidiar o planejamento do setor e mitigar as possíveis 

formações de filas verificadas nos cenários futuros, com o aumento da demanda de cargas 

prevista. Assim, a implantação de um sistema de agendamento integrado pode agilizar os 

procedimentos de entrada e saída, evitando a formação de filas no acesso ao Porto. 

» Objetivo: melhorar a gestão dos fluxos de acesso às instalações portuárias, obter base de 

dados para subsidiar o planejamento logístico e evitar a formação de filas na Portaria 

Principal do Porto do Recife nos cenários futuros. 

» Descrição: implantação de um sistema de agendamento integrado entre todos os terminais 

e operadores portuários com destino ao Porto do Recife, além da instalação de 

equipamentos nos gates da Portaria Principal que visem a automatização dos 

procedimentos na entrada e na saída. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: cinco anos. 
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10.1.2. ADOÇÃO DE SISTEMA DE AGENDAMENTO INTEGRADO NO 
PORTO DE SUAPE COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
AUTOMATIZAÇÃO DOS GATES DA PC1 

» Justificativa: no que diz respeito aos acessos de veículos ao Porto de Suape, constatou-se a 

carência de sincronismo na chega dos caminhões, por vezes gerando filas ou resultando em 

caminhões estacionados nas vias do entorno e nas vias internas do Porto. Essa situação, 

tende a se agravar no futuro, de acordo com os resultados das simulações realizadas. Dessa 

forma, a implantação de um sistema de agendamento a ser utilizado por todos os terminais 

que compõem a área portuária pode agilizar os procedimentos de entrada e saída de 

veículos, mitigando a formação de filas na portaria de acesso ao Porto (PC1). 

» Objetivo: reduzir a formação de filas nos acessos ao Porto de Suape, bem como a 

quantidade de veículos estacionados na Av. Portuária e nas vias intraporto, melhorar a 

gestão dos fluxos de acesso às instalações portuárias e obter base de dados para subsidiar 

o planejamento logístico. 

» Descrição: implantação de um sistema de agendamento integrado entre todos os terminais 

e operadores portuários com destino ao Porto de Suape. 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: fevereiro de 2019. 

10.1.3. INSTALAÇÃO DE PÁTIOS PARA CAMINHÕES NAS IMEDIAÇÕES 
DO PORTO DE SUAPE  

» Justificativa:  a instalação de pátios para caminhões, juntamente com a utilização de um 

sistema de agendamento e da automatização dos procedimentos de recepção e expedição 

dos veículos, poderá evitar formação de filas no acesso ao Porto de Suape, conforme 

verificado nos resultados da simulação para o cenário atual de demanda. As análises para 

os anos futuros indicam que a Portaria PC1, por exemplo, não terá capacidade suficiente 

para atender o volume de veículos previstos para acessar o Porto. Além disso, no Capítulo 

4, foi destacada a formação de filas em algumas vias internas, causadas pela espera de 

veículos para acessar as instalações portuárias. 

» Objetivo: melhorar a gestão dos fluxos de acesso ao Porto de Suape e organizar a triagem 

e o estacionamento de caminhões para atendimento do fluxo de movimentação de cargas 

que se destinam ou provenham de Suape através do credenciamento e da exploração de 

Pátio para Caminhões na área do Complexo do Porto de Suape.  

» Descrição: instalação de pátios credenciados pela Autoridade Portuária com vagas estáticas e 

infraestrutura necessária para atendimento à demanda de veículos com destino aos terminais 

localizados no Porto de Suape. 

» Responsáveis (empresas credenciadas à SUAPE): Suape Logística Ltda. (SULOG), Enertec 

Construções e Serviços Ltda., Cone Condomínio de Negócios e Êxito Importadora e Exportadora 

S.A. À SUAPE cabe verificar o andamento dessa ação. 
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» Status: em andamento, encontra-se no prazo dos 12 meses para instalação do 

empreendimento, que iniciou após a assinatura do Contrato de Adesão. 

» Prazo recomendado: fevereiro de 2019.  

10.1.4. MONITORAMENTO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO 
DAS PORTARIAS DO COMPLEXO PORTUÁRIO 

» Justificativa: a partir das análises realizadas, foi identificado que algumas portarias do 

Complexo Portuário podem, em cenários futuros, apresentar déficit de capacidade, 

principalmente a Portaria Principal e as portarias dos terminais Agemar e Rhodes no Porto do 

Recife, as portarias PC 1 e do Terminal Bunge Moinho – Trigo no Porto de Suape e a portaria 

do TUP EAS. Diante disso, a capacidade de processamento das portarias deve ser monitorada, 

a fim de identificar se a tendência indicada nas simulações tende a se concretizar, de forma a 

impactar na recepção e na expedição das cargas movimentadas no Complexo. 

» Objetivo: identificar possíveis gargalos na movimentação de cargas do Complexo Portuário 

decorrentes da carência de capacidade de processamento das portarias, aferidos por meio 

da extensão de filas, com a finalidade de planejar e propor soluções para a mitigação do 

déficit, tais como a implantação de equipamentos de automatização dos processos de 

entrada e saída das instalações portuárias e a ampliação do número de gates nas portarias. 

» Descrição: elaboração de planos para monitoramento das filas nas portarias. 

» Responsável: Porto do Recife S.A., SUAPE, Agemar, Bunge Moinho – Trigo e TUP EAS. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 

10.1.5. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, 
SINALIZAÇÃO E DRENAGEM NAS VIAS INTERNAS AO PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: observa-se, na região do cais do Porto do Recife, trechos com pavimentação 

asfáltica em condições regulares de conservação, bem como segmentos pavimentados com 

blocos de concreto e paralelepípedos em estado ruim. Além disso, as vias internas do Porto 

carecem de sinalizações horizontais. Nesse sentido, o Porto do Recife elaborou um projeto, 

ainda não implementado, para recuperação do pavimento das vias que margeiam os berços 

do 02 ao 09, além da recuperação do sistema de drenagem pluvial nessas vias e implantação 

de sinalizações em toda a área operacional do Porto.  

» Objetivo: executar o projeto desenvolvido a fim de realizar melhorias no pavimento, nas 

sinalizações e no sistema de drenagem do Porto do Recife, garantindo a fluidez do tráfego em 

suas vias internas, prezando pela segurança e promovendo velocidade operacional adequada.  

» Descrição: recuperação do pavimento das vias que margeiam os berços do 02 ao 09, além 

da recuperação do sistema de drenagem pluvial nessas vias e implantação de sinalizações 

em toda a área operacional do Porto. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado.  

» Prazo recomendado: imediato.  
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10.1.6. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA VIA DE ACESSO AO 
TUP EAS 

» Justificativa: a via de acesso ao TUP EAS, localizada na área do Porto Organizado, e a ponte 

nas proximidades do terminal apresentam pavimento e sinalizações em condições de 

conservação que variam de regular a ruim. 

» Objetivo: realizar obras de infraestrutura na ponte e na via de acesso ao TUP EAS para 

melhorar a fluidez do tráfego, promovendo velocidade operacional adequada e prezando 

pela segurança. 

» Descrição: restauração do pavimento e implantação de sinalizações vertical e horizontal na 

ponte e na via de acesso ao TUP EAS. 

» Responsável: SUAPE e TUP EAS. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: imediato. 

10.1.7. RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS 

A Tabela 24 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais do 

Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Ite

m 
Descrição da ação 

Instalação 

portuária  
Status Responsável 

Prazo  

Recomenda

-do 

1 

Adoção de sistema de 
agendamento integrado no Porto 
do Recife com implantação de 
equipamentos para 
automatização dos gates da 
Portaria Principal 

Porto do 
Recife 

Não iniciado Porto do Recife S.A. 5 anos 

2 

Adoção de sistema de 
agendamento integrado no Porto 
de Suape com implantação de 
equipamentos para 
automatização dos gates da PC1 

Porto de 
Suape 

Não iniciado SUAPE 
Fevereiro de 
2019 

3 
Instalação de pátios para 
caminhões nas imediações do 
Porto de Suape 

Porto de 
Suape 

Em andamento, 
encontra-se no 
prazo dos 12 
meses para 
instalação do 
empreendimento, 
que iniciou após a 
assinatura do 
Contrato de 
Adesão 

Suape Logística Ltda. 
(SULOG), Enertec 
Construções e Serviços 
Ltda., Cone Condomínio de 
Negócios e Êxito 
Importadora e 

Exportadora S.A. À SUAPE 
cabe verificar o 
andamento dessa ação. 

Fevereiro de 
2019 

4 
Monitoramento da capacidade 
de processamento das portarias 
do Complexo Portuário 

Complexo 
Portuário 

Não iniciado 
Porto do Recife S.A., 
SUAPE, Agemar, Bunge 
Moinho – Trigo e TUP EAS 

Ação 
contínua 

5 

Implementação do projeto de 
pavimentação, sinalização e 
drenagem nas vias internas ao 
Porto do Recife 

Porto do 
Recife 

Não iniciado Porto do Recife S.A. Imediato 

6 
Realização de obras de melhorias 
na via de acesso ao TUP EAS 

Porto de 
Suape e TUP 
EAS 

Não iniciado SUAPE e TUP EAS Imediato 

Tabela 24 – Plano de Ações: melhorias operacionais 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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10.2. INVESTIMENTIMENTOS PORTUÁRIOS 

Os investimentos portuários referem-se às ações voltadas à solução dos déficits de 

capacidade de infraestrutura das instalações portuárias. Via de regra, nesta seção são indicados 

os projetos aprovados pela ANTAQ e pelo Ministério da Infraestrutura que supram a necessidade 

de infraestrutura, bem como são elencadas as ações para solucionar os déficits de capacidade 

residuais, não atendidos pelos projetos já aprovados. 

10.2.1. DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DE REFORÇO E 
APROFUNDAMENTO DE CAIS DE EMBARQUE DE AÇÚCAR A GRANEL E 
DESEMBARQUE DE GRÃOS NO PORTO DO RECIFE (P01) 

» Justificativa: a profundidade atual dos berços 00 e 01 impossibilita que os navios que ali 

atracam sejam operados com a sua capacidade máxima de carregamento.     

» Objetivo: possibilitar a operação de navios carregados em sua máxima capacidade nos 

berços 00 e 01, bem como viabilizar a atracação de embarcações de maior porte. 

» Descrição: a Autoridade Portuária deve dar continuidade ao projeto, que prevê o reforço 

da estrutura em estacas-pranchas metálicas, cravadas no alinhamento do paramento 

existente, distando esta nova cortina 61 cm da cortina de concreto existente, com 

aprofundamento da capacidade da amurada de cota 10 metros para cota 12 metros. Com 

isso, os navios que movimentam açúcar a granel poderiam ser carregados totalmente, pois, 

atualmente, em função do baixo calado, a operação não ocorre por completo. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Governo Federal. 

» Status: aguardando liberação de recursos por parte do Governo Federal. 

» Prazo: 12 meses após a Ordem de Serviço. 

10.2.2. DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DE ATRACAÇÃO TIPO DOLFIM/PLATAFORMA DESLIZANTE 
PARA O CAIS DO TMP - 07, 08, 09/10 NO PORTO DO RECIFE (P02) 

» Justificativa: a infraestrutura de acostagem e a profundidade dos berços 07, 08 e 09/10 são 

incompatíveis com a atual frota de navios de cruzeiro. 

» Objetivo: possibilitar a atracação de navios de cruzeiro nos berços 07, 08 e 09/10, referentes ao TMP. 

» Descrição: a Autoridade Portuária deve dar continuidade ao projeto, que visa permitir a 

atracação dos navios de cruzeiros nos berços 07, 08 e 09/10, construindo uma estrutura de 

cais composta por dolfins em frente ao trecho que compreende os berços 07, 08 e 09/10. 

Com isso, o trecho contará com um alto índice de ocupação por parte de navios de cruzeiro, 

e não será necessário realizar a dragagem dos berços. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Governo Federal. 

» Status: aguardando liberação de recursos por parte do Governo Federal. 

» Prazo: 12 meses após a Ordem de Serviço. 
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10.2.3. DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DO PARAMENTO DOS CAIS 02 AO 06 E RECUPERAÇÃO DOS 
PAVIMENTOS E DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PORTO DO RECIFE (P03) 

» Justificativa: a estrutura das amuradas de cais entre os berços 02 e 06 e os berços 10 e 15 

se encontra em condição inadequada.  

» Objetivo: impedir a fuga de materiais do subsolo e manter em boas condições a estrutura 

de cais entre os berços 02 e 06 e entre os berços 10 e 15.  

» Descrição: a Autoridade Portuária deve dar continuidade ao projeto, que prevê a 

recuperação das amuradas de cais. As condições inadequadas das amuradas vêm causando 

fuga de materiais, com reflexos nos pavimentos, drenagens, entre outros problemas. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Governo Federal. 

» Status: aguardando liberação de recursos por parte do Governo Federal. 

» Prazo: 6 meses após a Ordem de Serviço. 

10.2.4. DAR CONTINUIDADE AO PROJETO QUE VISA MELHORAR A 
LOGÍSTICA DAS EMBARCAÇÕES DE APOIO PORTUÁRIO NO PORTO DO 
RECIFE (P04) 

» Justificativa: atualmente há disputa, ao longo de toda a extensão do cais, entre navios de 

carga e embarcações que realizam a logística de Fernando de Noronha, barcos pesqueiros 

e rebocadores. 

» Objetivo: permitir que a atual extensão de cais seja dedicada exclusivamente à operação 

de navios de carga. 

» Descrição: diante do exposto, a Autoridade Portuária deve dar continuidade ao projeto, que 

prevê a construção de uma estrutura de acostagem próxima à bacia de Santo Amaro, nas 

proximidades do pátio utilizado para armazenagem de coque de petróleo, para atender a 

logística de Fernando de Noronha, barcos pesqueiros e rebocadores. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Governo Federal. 

» Status: aguardando liberação de recursos por parte do Governo Federal. 

» Prazo: 10 meses após a Ordem de Serviço. 
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10.2.5. DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DO 
SISTEMA DE DEFENSAS MARÍTIMAS ENTRE OS BERÇOS 00 E 06 NO PORTO 
DO RECIFE 

» Justificativa: as defensas vêm apresentando sinais de baixa eficiência e pouca 

confiabilidade, colocando em risco a conservação das embarcações e da estrutura do cais. 

» Objetivo: requalificar os berços do Porto do Recife S.A. no que tange à substituição de 

defensas marítimas, de modo a conferir maior segurança nos processos de atracação, 

estadia e desatracação dos navios. 

» Descrição: a Autoridade Portuária deve dar continuidade ao projeto, que prevê a 

substituição do atual sistema de defensas existente entre os berços 00 e 06, através da 

aquisição de defensas marítimas do tipo fixa modular, com painel metálico frontal revestido 

de placas de uhmw-pe. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Governo Federal. 

» Status: aguardando a liberação de recursos por parte do Governo Federal. 

» Prazo: 3 meses após a Ordem de Serviço. 

10.2.6. DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DOS ARMAZÉNS 05 E 06 NO PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: os armazéns 05 e 06 apresentam condições estruturais inadequadas, com 

ocorrências de infiltrações e falhas na cobertura, de modo a comprometer a segurança e a 

qualidade das operações nessas instalações. 

» Objetivo: requalificar a estrutura de dos armazéns 05 e 06, principalmente sua cobertura, de modo 

a possibilitar o funcionamento destas estruturas com a segurança e qualidade necessária. 

» Descrição: a Autoridade Portuária deve dar continuidade ao projeto, identificando os 

reparos necessários para a adequação das referidas instalações, os custos e cronograma 

para a sua execução. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e governo estadual. 

» Status: aguardando a liberação de recursos por parte do governo estadual. 

» Prazo: 6 meses após a Ordem de Serviço. 
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10.2.7. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE CAIS PROJETADO 
PARA O PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: observou-se um provável déficit de capacidade de cais no Porto do Recife para 

a movimentação de açúcar ensacado, fertilizantes e coque de petróleo a partir de 2055; e 

para malte e cevada, a partir de 2060. 

» Objetivo: solucionar o déficit de capacidade de cais para a movimentação de açúcar 

ensacado, fertilizantes, coque de petróleo e malte e cevada no Porto do Recife. 

» Descrição: projeto a ser definido no PDZ pela Autoridade Portuária. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: 2055 para açúcar ensacado, fertilizantes e coque de petróleo e 2060 

para malte e cevada. 

10.2.8. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE CAIS PARA 
GRANÉIS LÍQUIDOS NO PORTO DE SUAPE 

» Justificativa: constatou-se, no ano-base do estudo, que a capacidade de cais para a 

movimentação de granéis líquidos no Porto de Suape, com exceção ao petróleo, já foi 

ultrapassada. Os índices de ocupação observados nos trechos de cais onde são 

movimentados os granéis líquidos são superiores ao admissível para a operação com o nível 

de serviço estabelecido, conforme apresentado no Capítulo 3. Sendo assim, o atendimento 

não ocorre com o nível de serviço adequado, havendo formação de filas e elevado tempo 

de espera, o que implica em custos logísticos. É prevista a continuidade do déficit no 

horizonte futuro. 

» Objetivo: solucionar o déficit de capacidade de cais para a movimentação de granéis 

líquidos no Porto de Suape.  

» Descrição: projeto a ser definido no PDZ pela Autoridade Portuária. 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: imediato. 

10.2.9. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 
DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO PORTO DE SUAPE 

» Justificativa: observou-se um possível déficit de capacidade para a armazenagem de GLP, 

derivados de petróleo (exceto GLP), etanol e produtos químicos, no Porto de Suape, a partir 

de 2019, 2030 e 2035, respectivamente, mesmo considerando-se a expectativa de aumento 

de capacidade com os projetos de expansão da tancagem. 

» Objetivo: solucionar o déficit de capacidade de armazenagem previsto no horizonte de 

planejamento. 
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» Descrição: projeto a ser definido no PDZ pela Autoridade Portuária. Ressalta-se que há um 

estudo preliminar em elaboração, conduzido por parte dos distribuidores de GLP, que visa 

aumentar a vazão da tubulação entre as esferas da Transpetro e os distribuidores, o que 

resultaria no aumento do giro desta mercadoria, e consequente aumento da capacidade de 

armazenagem dinâmica das esferas da Transpetro. Esta e outras alternativas devem ser 

avaliadas no PDZ pela Autoridade Portuária. 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: 2019 para GLP; 2030 para derivados de petróleo (exceto GLP) e 

etanol; e 2035 para produtos químicos. 

10.2.10. ARRENDAMENTO DO TERMINAL DE VEÍCULOS DE SUAPE (TVS) 

» Justificativa: o arrendamento do TVS visa otimizar as operações de veículos nos cais 4 e 5, 

potencialmente incrementando a produtividade no embarque e desembarque de veículos. 

» Objetivo: otimizar a movimentação de veículos no Porto de Suape. 

» Descrição: o projeto de arrendamento do TVS prevê uma logística mais eficiente para as 

operações de embarque e desembarque de veículos nos cais 4 e 5 do Porto, além da oferta 

de serviços complementares aos operadores. Com isso, além de oferecer um melhor nível 

de serviço aos usuários, a capacidade de cais também será utilizada com maior eficiência, 

refletindo em uma maior disponibilidade de cais para as outras cargas. O projeto foi incluído 

no PPI e é previsto que o arrendamento esteja operacional a partir de 2019. 

» Responsável: SUAPE e Governo Federal. 

» Status: em andamento. 

» Prazo recomendado: 2019. 
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10.2.11. RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS 

A Tabela 25 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos investimentos 

portuários sugeridos para o ao Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Item Descrição da ação 
Instalação 

Portuária 
Status Responsável 

Prazo 

recomendado 

1 

Dar continuidade ao projeto de 
reforço e aprofundamento de 
cais de embarque de açúcar a 
granel e desembarque de grãos 
no Porto do Recife (P01) 

Porto do 
Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por parte 
do Governo Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 
Federal 

12 meses após a 
Ordem de Serviço 

2 

Dar continuidade ao projeto de 
implantação de infraestrutura 
de atracação tipo 
dolfim/plataforma deslizante 
para o cais do TMP - 07, 08, 
09/10 no Porto do Recife (P02) 

Porto do 
Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por parte 
do Governo Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 
Federal 

12 meses após a 
Ordem de Serviço 

3 

Dar continuidade ao projeto de 
recuperação estrutural do 
paramento dos cais 02 ao 06 e 
recuperação dos pavimentos e 
drenagens de águas pluviais no 
Porto do Recife (P03) 

Porto do 
Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por parte 
do Governo Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 
Federal 

6 meses após a 
Ordem de Serviço 

4 

Dar continuidade ao projeto 
que visa melhorar a logística 
das embarcações de apoio 
portuário no Porto do Recife 
(P04) 

Porto do 
Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por parte 
do Governo Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 
Federal 

10 meses após a 
Ordem de Serviço 

5 

Dar continuidade ao projeto de 
substituição do sistema de 
defensas marítimas entre os 
berços 00 e 06 no Porto do 
Recife 

Porto do 
Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por parte 
do Governo Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 
Federal 

3 meses após a 
Ordem de Serviço 

6 

Dar continuidade ao projeto de 
recuperação estrutural dos 
armazéns 05 e 06 no Porto do 
Recife 

Porto do 
Recife 

Aguardando a 
liberação de 
recursos por parte 
do governo estadual 

Porto do Recife 
S.A. e governo 
estadual 

6 meses após a 
Ordem de Serviço 

7 
Resolução do déficit de 
capacidade de cais projetado 
para o Porto do Recife 

Porto do 
Recife 

Não iniciado 
Porto do Recife 
S.A. 

2055 para açúcar 
ensacado, 
fertilizantes e 
coque de petróleo 
e 2060 para malte 
e cevada 

8 
Resolução do déficit de 
capacidade de cais para granéis 
líquidos no Porto de Suape 

Porto de 
Suape 

Não iniciado SUAPE Imediato 

9 

Resolução do déficit de 
capacidade de armazenagem 
de granéis líquidos no Porto de 
Suape 

Porto de 
Suape 

Não iniciado SUAPE 

2019 para GLP; 
2030 para 
derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) e etanol; e 
2035 para 
produtos 
químicos 

10 
Arrendamento do Terminal de 
Veículos de Suape (TVS) 

Porto de 
Suape 

Em andamento 
Suape e Governo 
Federal 

2019 

Tabela 25 – Plano de Ações: investimentos portuários para o Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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10.3. ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO 

As ações relacionadas às melhorias operacionais referem-se às iniciativas voltadas ao 

aprimoramento dos processos de recepção e expedição de cargas, cujos objetivos sejam ganhos 

operacionais capazes de impactar positivamente sobre a capacidade de escoamento de cargas 

das instalações portuárias. As ações identificadas nesse sentido para o Complexo Portuário de 

Recife e Suape encontram-se descritas nas seções seguintes. 

10.3.1. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA BR-101 

» Justificativa: atualmente, o trecho da BR-101 que atravessa a RMR dispõe de condições 

ruins de infraestrutura. Nesse sentido, obras de requalificação foram iniciadas, em 

setembro de 2017, no trecho conhecido como Contorno do Recife e devem ser concluídas 

em dezembro de 2018. Por se tratar de um trecho considerado como gargalo no acesso ao 

Complexo Portuário por conta das condições de infraestrutura e do intenso fluxo de 

veículos, é importante que as obras sejam finalizadas no prazo estipulado. 

» Objetivo: concluir as obras que visam restaurar a via, no trecho conhecido como Contorno do 

Recife, e melhorar a fluidez do tráfego, prezando pela segurança e promovendo velocidade 

operacional adequada entre os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Abreu e Lima.  

» Descrição: reconstrução do pavimento, reforço nas camadas de suporte e asfáltica, 

recuperação do sistema de drenagem, implantação de sinalização horizontal e vertical e 

recuperação de acostamento da via.  

» Responsável: Secretaria de Transportes do Governo Estadual (SETRA), DER-PE e DNIT. 

» Status: em andamento.  

» Prazo recomendado: dezembro de 2018.  

10.3.2. IMPLANTAÇÃO DO ARCO METROPOLITANO  

» Justificativa: o trecho da BR-101 localizado na RMR apresenta uma situação de 

trafegabilidade ruim por atravessar uma região altamente urbanizada. Atualmente, a 

fluidez do tráfego na região já é, por vezes, comprometida e, nos cenários futuros, caso essa 

obra não seja realizada, as condições de trafegabilidade se agravarão, podendo atingir LOS 

F. Nesse sentido, o Arco Metropolitano se constitui em uma alternativa à BR-101, 

propiciando uma redução no volume de veículos que circula na rodovia e promovendo um 

acesso adequado ao tráfego de passagem.  

» Objetivo: promover uma rota alternativa à BR-101, com o intuito de atender, 

principalmente, ao tráfego de passagem que se destina ou é proveniente de SUAPE – 

Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, aliviando o volume de veículos 

que circula diariamente pela rodovia. 

» Descrição: construção de 77 km de rodovia, em pista dupla, (entre as cidades de Goiana e 

Cabo de Santo Agostinho, contornando a RMR.   

» Responsável: Governo Federal e iniciativa privada. À SUAPE e ao Porto do Recife S.A., 

juntamente com o Ministério da Infraestrutura, cabe verificar o andamento da obra. 

» Status: não iniciado. 
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» Prazo recomendado: 2025. 

10.3.3. IMPLANTAÇÃO DO MINIARCO 

» Justificativa: o trecho da rodovia BR-101 que perpassa o município pernambucano de Abreu 

e Lima, na Grande Recife, atualmente apresenta estado ruim de trafegabilidade, pois se 

encontra em uma região altamente urbanizada. Assim, haja vista a morosidade no 

andamento do projeto do Arco Metropolitano em razão de seu traçado atravessar uma área 

de preservação ambiental, a implantação do Miniarco possibilita solucionar parte dos 

problemas, a medida que possibilita uma rota alternativa entre as cidades de Paulista, 

desafogando o tráfego em parte da RMR. 

» Objetivo: desafogar o trânsito em Abreu e Lima através de uma conexão alternativa entre 

os municípios pernambucanos de Paulista e Igarassu.  

» Descrição: construção de uma rodovia duplicada, em formato de “S”, com início na altura 

do Terminal Integrado de Igarassu, seguindo pelo lado oeste da BR-101 até cruzar a rodovia 

próximo à UPA de Abreu e Lima, de onde segue por sua margem leste até o entroncamento 

com a PE-015 na altura do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. 

» Responsável: Governo do Estado e iniciativa privada. À Suape e ao Porto do Recife S.A., 

juntamente com o Ministério da Infraestrutura, cabe verificar o andamento da obra. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: 2020. 

10.3.4. FOMENTO AO AUMENTO DA CAPACIDADE E À REALIZAÇÃO 
DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DAS RODOVIAS DA HINTERLÂNDIA 
DO COMPLEXO PORTUÁRIO 

» Justificativa: os trechos das rodovias BR-101, BR-232 e PE-060, considerados na 

hinterlândia do Complexo Portuário, no cenário futuro de demanda de tráfego, apontaram 

condições instáveis de trafegabilidade. O trecho da BR-232, considerado na hinterlândia, 

após 2045, poderá apresentar uma situação em que a demanda de tráfego estará muito 

próxima ou, até mesmo, igual a capacidade viária do trecho, aja vista o LOS E verificado para 

a rodovia. No caso da BR-101, observou-se indícios de instabilidade, que poderão evoluir 

para uma situação de congestionamento (LOS F) até meados de 2060, indicando que a 

demanda superará a capacidade da rodovia. Ainda, observou-se que a PE-060 apresenta 

condições regulares de conservação do pavimento e ruins condições das sinalizações 

horizontais e verticais, situação que pode impactar negativamente a fluidez do tráfego. 

» Objetivo: fomentar o aumento da capacidade das vias e melhorar a fluidez do tráfego, 

prezando pela segurança e promovendo velocidade operacional adequada.  

» Descrição: criação de um grupo de trabalho para discutir ações voltadas à implantação de 

sinalizações e de segunda faixa em trechos de pista simples e terceira faixa em trechos de 

pista dupla, além da restauração das pistas existentes. 

» Responsável: DNIT, DER-PE, Porto do Recife S.A. e SUAPE. 

» Status: não iniciado. 
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» Prazo recomendado: 2020. 

10.3.5. FOMENTO AO AUMENTO DA CAPACIDADE E À REALIZAÇÃO 
DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO ENTORNO DO PORTO 
DO RECIFE 

» Justificativa: o Porto do Recife se encontra em uma região intensamente urbanizada. Dessa forma, 

as vias no entorno do Porto apresentam características de fluxo interrompido, em virtude do 

grande número de cruzamentos e de sinalização indicando paradas obrigatórias. Ainda, as vias 

apresentam condições regulares de conservação do pavimento e das sinalizações horizontais e 

verticais, situação que pode impactar negativamente a fluidez do tráfego. 

» Objetivo: fomentar o aumento da capacidade e a realização de obras de melhorias na 

infraestrutura dessas vias com o intuito de garantir a fluidez do tráfego, prezando pela 

segurança e promovendo velocidade operacional adequada.  

» Descrição: criação de um grupo de trabalho para discutir ações voltadas à restauração das 

pistas existentes, à implantação de sinalizações e ao acréscimo de novas faixas de tráfego.  

» Responsável: DER-PE, Porto do Recife S.A. e Prefeitura do Recife.   

» Status: não iniciado.   

» Prazo recomendado: 2025.   

10.3.6. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA 
NOVA TRANSNORDESTINA (EF-232) 

» Justificativa: o crescimento da produção agrícola no sul do Piauí, a perspectiva de expansão 

da fronteira agrícola no bioma da caatinga e a existência de jazidas minerais no interior do 

Nordeste evidenciam o potencial exportador de commodities dessa região. Contudo, são 

necessários investimentos em infraestrutura que viabilizem o seu transporte até o porto. 

» Objetivo: reduzir os custos de transporte até o Porto de Suape, além de induzir a expansão 

da produção agroindustrial e mineral da região atendida por meio da construção da Nova 

Transnordestina. A integração pelo modal ferroviário permitiria ampliação da área de 

influência do Porto de Suape. 

» Descrição: conclusão das obras de construção de, aproximadamente, 1.700 km de ferrovia 

entre o município de Eliseu Martins (PI) e o Porto de Suape. 

» Responsável: a execução da obra é de responsabilidade da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e do Ministério do Planejamento. À SUAPE, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, 

cabe a verificação do andamento da obra. 

» Status: as obras encontram-se paralisadas desde janeiro de 2017, quando o repasse de 

recursos públicos foi bloqueado. 

» Prazo recomendado: a ser definido. 



  PLANO MESTRE 

182  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

10.3.7. CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE A NOVA 
TRANSNORDESTINA (EF-232) E A FERROVIA NORTE-SUL (EF-151) 

» Justificativa: as regiões de cerrado do Piauí e do Maranhão são adequadas para a produção 

de soja, cana-de-açúcar e milho. Entretanto, essa região não possui a infraestrutura de 

transportes adequada para a exportação dessas commodities. A integração pelo modal 

ferroviário permitiria ampliação da área de influência do Porto de Suape. 

» Objetivo: proporcionar a integração regional entre o Nordeste, Centro-Oeste e Norte do 

País por meio do modal ferroviário, além de reduzir os custos de transporte da produção 

agrícola e mineral até o Porto de Suape. 

» Descrição: construção de 620 km de ferrovia entre as cidades de Eliseu Martins (PI) e Porto 

Franco (MA). 

» Responsável: a execução da obra é de responsabilidade da VALEC. À Suape, juntamente 

com o Ministério da Infraestrutura, cabe a verificação do andamento da obra. 

» Status: o EVTEA foi concluído, contudo, as obras ainda não iniciaram. 

» Prazo recomendado: a ser definido. 

10.3.8. CONSTRUÇÃO DO TERMINAL FERROVIÁRIO MULTIUSO 

» Justificativa: o projeto de implantação da Ferrovia Nova Transnordestina pretende captar 

commodities do interior do Nordeste e transportá-las até os portos de Pecém e Suape. 

Contudo, para viabilizar as operações ferroviárias dessas commodities, são necessárias 

obras complementares nos acessos às instalações portuárias. 

» Objetivo: possibilitar a movimentação de granéis agrícolas, líquidos e cargas unitárias por 

meio do modal ferroviário. 

» Descrição: construção de uma pera ferroviária destinada à movimentação de composições 

de granéis agrícolas, líquidos e cargas unitárias no Porto de Suape. 

» Responsável: a ser definido. Contudo, cabe à SUAPE realizar o acompanhamento das obras 

quando for iniciada a construção do terminal. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: a ser definido. O início da construção do Terminal Ferroviário Multiuso 

depende do cronograma de obras da Ferrovia Nova Transnordestina. 

10.3.9. MONITORAMENTO DAS RESTRIÇÕES DO CANAL DE ACESSO 
DO PORTO DE SUAPE 

» Justificativa: o canal de acesso do Porto de Suape não possui delimitação e, visto que a 

expectativa em relação ao perfil da frota de navios esperada para o Porto de Suape é de 

aumento do porte das embarcações, espera-se um aumento na restrição de acessos por 

questões meteoceanográfica, como ventos e ondas. 

» Objetivo: monitorar as restrições ao canal de acesso para avaliar a necessidade de alteração 

das regras de acesso para a frota esperada. 
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» Descrição: monitorar as restrições do canal de acesso do Porto de Suape, buscando 

soluções que possibilitem reduzir a limitação dos acessos de navios maiores 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 

10.3.10. ATUALIZAÇÃO DA BATIMETRIA DO CANAL DE ACESSO DO 
PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: atualmente, é possível identificar agravantes quanto ao assoreamento do 

canal, decorres da hidrodinâmica no acesso ao Porto do Recife. Paralelamente a isso, à 

descontinuidade da realização de batimetria pode vir a prejudicar a navegação e a 

competitividade do Porto, uma vez que os navios tendem a operar carregados abaixo de 

suas capacidades. 

» Objetivo: considerando o assoreamento do canal no Porto do Recife, deve-se manter 

regular a atualização do levantamento batimétrico do estuário, para que seja possível 

verificar a real profundidade do Porto.  

» Descrição: manter a regularidade anual na atualização da batimetria do canal de acesso. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo estimado: ação contínua. 

10.3.11. DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO, 
BACIA DE EVOLUÇÃO E BERÇOS DO PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: Atualmente, a maioria das embarcações que frequentam o Porto do Recife 

não realizam as operações com sua capacidade máxima de carga, devido à restrição do 

calado. Isso implica em perda de competitividade com relação a outros portos da região. 

» Objetivo: permitir que as embarcações que frequentam o Porto possam operar com sua 

capacidade máxima de carga e permitir o acesso de embarcações de maior porte no canal, 

ampliando a competitividade do Porto. 

» Descrição: realizar a dragagem do canal de acesso, bacia de evolução e berços. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: cinco anos. 

10.3.12. ADEQUAÇÃO DA LARGURA DO CANAL DE ACESSO, DO PORTO 
DE SUAPE 

» Justificativa: o Porto de Suape possui perspectivas de operar navios maiores, como o 

Suezmax. Entretanto, a largura atual no canal de acesso, que é de 210 m, restringe a 

chegada dessas embarcações, tornando a instalação menos competitiva. 
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» Objetivo: adequar o canal de acesso, atendendo às exigências de segurança da PIANC e 

permitindo o acesso de embarcações de maior porte no canal.  

» Descrição: adequação da largura do canal de acesso, conforme indicado em estudos já 

realizados pela Autoridade Portuária. 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: a ser definido. 

10.3.13. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA ENTRADA 
INTERNA DO CANAL DO PORTO DE SUAPE 

» Justificativa: Existe a perspectivas de aumento do perfil da frota que deve frequentar o 

Porto de Suape nos próximos anos, principalmente em relação aos porta-contêineres. De 

acordo com as informações obtidas com a praticagem durante visita técnica ao Complexo 

Portuário, atualmente navios com 330m de comprimento não conseguem atracar em 

condições convencionais. 

» Objetivo: identificar as medidas de gerenciamento necessárias e as restrições operacionais 

adequadas para viabilizar a escala dos navios porta-contêineres de 330 m de comprimento no 

Porto, avaliando inclusive o impacto das condições meteoceanográficas sobre as operações. 

» Descrição: elaboração de estudos com sugestão de ampliação da entrada interna do canal 

de acesso do Porto de Suape, para que seja possível a navegação de navios porta-

contêineres de 330m de comprimento. 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: a ser definido. 

10.3.14. RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO 

A Tabela 26 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos acessos ao Complexo 

Portuário de Recife e Suape. 

Item Descrição da ação 
Instalação  

portuária 
Status Responsável Prazo  

1 
Conclusão das obras de 
requalificação da BR-101 

Complexo 
Portuário 

Em 
andamento 

SETRA, DER-PE e DNIT Dezembro de 2018 

2 
Implantação do arco 
metropolitano 

Complexo 
Portuário 

Não 
iniciado 

Governo Federal e iniciativa 
privada. À SUAPE e ao Porto 
do Recife S.A., juntamente 
com o Ministério da 
Infraestrutura, cabe verificar 
o andamento da obra 

2025 

3 Implantação do Miniarco 
Complexo 
Portuário 

Não 
iniciado 

Governo do Estado e 
iniciativa privada. À Suape e 
ao Porto do Recife S.A., 
juntamente com o Ministério 
da Infraestrutura, cabe 
verificar o andamento da 
obra 

2020 
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Item Descrição da ação 
Instalação  

portuária 
Status Responsável Prazo  

4 

Fomento ao aumento da 
capacidade e à realização 
de melhorias de 
infraestrutura das rodovias 
da hinterlândia do 
Complexo Portuário 

Complexo 
Portuário 

Não 
iniciado 

DER-PE, DNIT, Porto do 
Recife S.A. e SUAPE 

2020 

5 

Fomento ao aumento da 
capacidade e à realização 
de melhorias de 
infraestrutura nas vias do 
entorno do Porto do Recife 

Porto do 
Recife 

Não 
iniciado 

DER-PE, Porto do Recife S.A. 
e Prefeitura do Recife 

2025 

6 

Conclusão das obras de 
implantação da Ferrovia 
Nova Transnordestina (EF-
232) 

Porto de 
Suape 

As obras 
encontram-
se 
paralisadas 
desde 
janeiro de 
2017, 
quando o 
repasse de 
recursos 
públicos foi 
bloqueado 

A execução da obra é de 
responsabilidade da CSN. À 
SUAPE, juntamente com o 
Ministério da Infraestrutura, 
cabe a verificação do 
andamento da obra 

A ser definido 

7 

Construção da ligação 
ferroviária entre a Nova 
Transnordestina (EF-232) e 
a Ferrovia Norte-Sul (EF-
151) 

Porto de 
Suape 

O EVTEA foi 
concluído. 
Contudo, as 
obras ainda 
não 
iniciaram 

A execução da obra é de 
responsabilidade da VALEC. 
À SUAPE, juntamente com o 
Ministério da Infraestrutura, 
cabe a verificação do 
andamento da obra 

A ser definido 

8 
Construção do Terminal 
Ferroviário Multiuso 

Porto de 
Suape 

Não 
iniciado 

A ser definido. Contudo, 
cabe à SUAPE realizar o 
acompanhamento das obras 
quando for iniciada a 
construção do terminal 

A ser definido. O início 
da construção do 
Terminal Ferroviário 
Multiuso depende do 
cronograma de obras da 
Ferrovia Nova 
Transnordestina 

9 
Monitoramento das 
restrições do canal de 
acesso do Porto de Suape 

Porto de 
Suape 

Não 
iniciado 

SUAPE Ação contínua 

10 
Atualização da Batimetria 
do canal de acesso do 
Porto do Recife 

Porto do 
Recife 

Não 
iniciado 

Porto do Recife S.A. Ação contínua 

11 

Dragagem de 
aprofundamento do canal 
de acesso, bacia de 
evolução e berços do 
Porto do Recife 

Porto do 
Recife 

Não 
iniciado 

Porto do Recife S.A. 5 anos 

12 
Adequação da largura do 
canal de acesso, do Porto 
de Suape 

Porto de 
Suape 

Não 
iniciado 

SUAPE A ser definido 

13 

Elaboração de estudos 
para ampliação da entrada 
interna do canal do Porto 
de Suape 

Porto de 
Suape 

Não 
iniciado 

SUAPE A ser definido 

Tabela 26 – Plano de Ações: acessos ao Complexo Portuário 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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10.4. GESTÃO PORTUÁRIA 

O Plano de Ações de gestão portuária compreende ações que competem diretamente 

à Autoridade Portuária, bem como sua atuação em conjunto com outras entidades no sentido 

de fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário em análise. A seguir 

são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão. 

10.4.1. IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE CUSTEIO DAS 
AUTORIDADES PORTUÁRIAS 

» Justificativa: o Porto do Recife e o Porto de Suape não possuem um sistema de custeio 

implantado. Desse modo, não é possível mensurar a representatividade dos custos de cada 

serviço e de cada setor nos gastos totais das Autoridades Portuárias. 

» Objetivo: implantar uma sistemática de custeio que possa auxiliar na redução de gastos 

excessivos e na realização de ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos do 

Porto do Recife e do Porto de Suape. 

» Descrição: estruturação e implantação de um sistema de custos de setores e serviços. A 

forma, as etapas e o cronograma para esta ação devem ser definidos nos PDZs dos 

respectivos portos. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: um ano. 

10.4.2. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA EQUILIBRAR AS 
RECEITAS E GASTOS DO PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: em todos os anos analisados, os indicadores de margem líquida, margem 

operacional, rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio líquido do 

Porto do Recife apresentaram valores negativos, e os indicadores de liquidez apresentaram 

índices decrescentes. Isso deveu-se principalmente pelo crescimento dos gastos da 

Autoridade Portuária ter sido superior ao das receitas, resultando em prejuízos no período. 

Em relação as receitas, observa-se uma dependência do Porto do Recife sobre às receitas 

tarifárias, as quais são influenciadas pela movimentação do porto, diminuindo a 

previsibilidade e dificultando o planejamento financeiro. 

» Objetivo: equilibrar as contas de gastos e receitas do Porto do Recife, diversificando as 

fontes de recursos da Autoridade Portuária e reduzindo seus custos, a fim de aumentar a 

rentabilidade e evitar inseguranças quanto às receitas futuras. 

» Descrição: realização e implementação de um planejamento que vise aumentar a 

rentabilidade do Porto do Recife, fomentando às receitas da Autoridade Portuária e 

propiciando a redução de seus custos. A forma, as etapas e o cronograma de 

implementação desta ação devem ser definidos no PDZ do Porto do Recife. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado. 
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» Prazo recomendado: um ano. 

10.4.3. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA AS RECEITAS E 
GASTOS DO PORTO DE SUAPE 

» Justificativa: em todos os anos analisados, os indicadores de liquidez apresentaram índices 

abaixo de um no Porto de Suape. Com esses valores, a empresa pode vir a sofrer problemas 

de liquidez e solvência. Além disso, tendo como base o indicador de giro do ativo, foi 

observado que a empresa obteve um baixo poder de geração de receitas em relação aos 

ativos totais. 

» Objetivo: aumentar as receitas do Porto de Suape, a fim de aumentar a rentabilidade. 

» Descrição: realização e implementação de um planejamento que vise aumentar a 

rentabilidade do Porto de Suape, fomentando às receitas da Autoridade Portuária e 

propiciando a redução de seus custos. A forma, as etapas e o cronograma de 

implementação desta ação devem ser definidos no PDZ do Porto de Suape. 

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: um ano. 

10.4.4. IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO COMERCIAL DA 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE RECIFE 

» Justificativa: embora possua uma Diretoria Comercial, foi informado pela Autoridade 

Portuária que no Porto do Recife não há um Plano Comercial estruturado para atração de 

novas cargas e novos negócios. 

» Objetivo: aprimorar a atuação comercial da Autoridade Portuária por meio de um plano 

que possibilite a identificação das oportunidades comerciais a serem exploradas e a 

definição das ações a serem executadas. 

» Descrição: desenvolvimento e implementação de um Plano Comercial para orientar a 

atuação da Autoridade Portuária nessa área, visando expandir sua atuação comercial e 

trazer mais receitas para o Porto, consequentemente aumentando sua sustentabilidade. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: um ano. 
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10.4.5. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA AUTORIDADE PORTUÁRIA 
DE RECIFE 

» Justificativa: o último concurso para contratação de novos colaboradores para a Porto do 

Recife S.A. foi realizado no ano de 1994, por meio de edital do Ministério dos Transportes. 

Além disso, há uma predominância de funcionários com mais de 60 anos na empresa, 

representando 46% do contingente total. Além disso, a Autoridade Portuária não possui um 

Plano de Demissão Voluntária (PDV) operante, pois depende de liberação de recurso.  

Ainda, a Autoridade Portuária não possui programas de capacitação de colaboradores nem 

um planejamento para iniciá-los brevemente.  

» Objetivo: buscar a atração, a retenção e a capacitação dos colaboradores, visando manter 

um quadro de pessoal renovado, estável e qualificado, bem como reduzir o índice de 

rotatividade de pessoal da Companhia, melhorando assim sua gestão de conhecimento. O 

planejamento adequado, juntamente com o PDV, permite, ainda, adequar os custos com 

recursos humanos.  

» Descrição: realização de um novo concurso para a contratação de novos colaboradores, 

elaboração e implantação de práticas de gestão do conhecimento e de capacitação dos 

colaboradores da Companhia, além da implantação do PDV. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Governo do Estado. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: cinco anos. 

10.4.6. ARRENDAMENTO DE ÁREAS OCIOSAS NO PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: o Porto do Recife possui 17 áreas disponíveis para exploração localizadas em 

região nobre e que dispõe de infraestrutura para a atividade portuária, mas que, 

entretanto, estão sendo subutilizadas no que diz respeito à geração de valor e renda. O 

arrendamento é o instrumento que permite otimizar o uso das áreas públicas portuárias. 

» Objetivo: otimizar a utilização operacional do espaço público de forma a desenvolver a 

atividade econômica, com geração de renda e emprego, além de possibilitar o aumento da 

arrecadação da Autoridade Portuária. 

» Descrição: avaliar a vocação das áreas ociosas de forma compatível com os resultados de 

demanda e capacidade operacional do Plano Mestre e com as diretrizes do PNLP e PGO. A 

forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos e detalhados no PDZ do 

Porto do Recife. 

» Responsável: Porto do Recife S.A. e Ministério da Infraestrutura. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo para finalização: dois anos. 
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10.4.7. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE NO PORTO DE SUAPE  

» Justificativa: apesar de possuir um Planejamento Estratégico bem estruturado, a SUAPE não 

dispõe de um sistema de gestão da qualidade implantado. 

» Objetivo: implantar um sistema de gestão da qualidade no Porto de Suape, de modo a 

adequar os sistemas de gestão de qualidade do Porto às normas internacionais e alcançar a 

melhoria contínua dos processos portuários. 

» Descrição: implantar um sistema de gestão da qualidade visando a identificação, o 

mapeamento e a melhora contínua dos processos da Autoridade Portuária.  

» Responsável: SUAPE. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo para finalização: um ano. 

10.4.8. RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA 

A Tabela 27 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão portuária. 

Item Descrição da Ação 
Instalação  
portuária 

Status Responsável Prazo  

1 
Implantação de uma sistemática de custeio 
das Autoridades Portuárias 

Porto do Recife e 
Porto de Suape 

Não iniciado 
Porto do Recife S.A. e 
SUAPE 

1 ano 

2 
Elaboração de Plano de Ação para 
equilibrar as receitas e gastos do Porto do 
Recife 

Porto do Recife Não iniciado Porto do Recife S.A. 1 ano 

3 
Elaboração de Plano de Ação para as 
receitas e gastos do Porto de Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE 1 ano 

4 
Implementação de um planejamento 
comercial da Autoridade Portuária de 
Recife 

Porto do Recife Não iniciado Porto do Recife S.A. 1 ano 

5 
Desenvolvimento e implementação de um 
planejamento de Recursos Humanos pela 
Autoridade Portuária de Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife S.A. e 
Governo do Estado 

5 
anos 

6 
Arrendamento de áreas ociosas no Porto 
do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife S.A. e 
Ministério da 
Infraestrutura 

2 
anos 

7 
Implementação de um sistema de gestão 
da qualidade no Porto de Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE 1 ano 

 Tabela 27 – Plano de Ações: Gestão portuária 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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10.5. MEIO AMBIENTE 

O Plano de Ações voltado para o tema de meio ambiente compreende iniciativas que 

se refletem a ações que competem diretamente à Autoridade Portuária ou sua atuação perante 

às outras entidades no sentido de fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo 

Portuário em análise, a respeito dessa temática. Assim, nas subseções a seguir são descritas as 

ações sugeridas a respeito do tema em questão.  

10.5.1. FOMENTO À INTEGRAÇÃO DOS TERMINAIS NA REALIZAÇÃO 
DE MONITORAMENTOS NO PORTO DE SUAPE 

» Justificativa: a realização de monitoramentos pode ser dispendiosa, principalmente se 

realizada em menor escala e individualmente por cada terminal. Visando o benefício da 

otimização de monitoramentos ambientais e da redução de custos, a realização de 

monitoramentos por um conjunto de terminais, quando possível, poderia facilitar a 

obtenção de resultados e a formação de banco de dados. Foi diagnosticado que no Porto 

de Suape as instalações realizam, em sua grande maioria, alguns controles ambientais 

em comum. Deste modo, a integração na realização de alguns dos monitoramentos 

pode diminuir os custos das ações que já são realizadas.  

» Objetivo: atender às condicionantes que se referem a monitoramentos, minimizando 

custos através da integração destes . 

» Descrição: fomento, em conjunto com os terminais que necessitem realizar os mesmos 

monitoramentos de acordo com as condicionantes de suas respectivas licenças, de uma 

agenda para a elaboração de monitoramentos ambientais integrados. 

» Responsável: SUAPE, terminais arrendados, TUP e órgãos licenciadores. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo para finalização: ação contínua. 

10.5.2. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO QUANTO AO 
GERENCIAMENTO DE RISCOS, ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHADOR NO COMPLEXO PORTUÁRIO 

» Justificativa: O Complexo Portuário de Recife e Suape reúne operações e movimentação de 

cargas perigosas, as quais estão sujeitas a falhas, podendo gerar impactos socioambientais 

negativos. Assim, de forma a prevenir e minimizar tais impactos, devem ser definidas ações 

de prevenção, gerenciamento de riscos e atendimento a emergências.  

» Objetivo: atender à legislação quanto ao gerenciamento de riscos, atendimento a 

emergências e à saúde e à segurança do trabalhador.  

» Descrição: manter PGR, PCE, PEI, PAM, PAPs, PPRA e PCMSO atualizados, seguir os 

cronogramas de execução das ações propostas quanto a treinamentos, compra de 

equipamentos e realização de simulados.   

» Responsável: Porto do Recife S.A., SUAPE, terminais arrendados e TUP. 

» Status: iniciado. 
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» Prazo estimado: ação contínua. 

10.5.3. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) E 
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO COMPLEXO PORTUÁRIO 

» Justificativa: uma das diretrizes da ANTAQ é a implementação das agendas ambientais 

portuárias e o estabelecimento e execução do SGA, de acordo com a Portaria nº 104/2009 

da então SEP/PR, colocando os portos em condições de obterem certificados internacionais 

e atenderem às demandas ambientais. 

» Objetivo possibilitar às Autoridades Portuárias o controle ambiental dos impactos da 

atividade portuária, a renovação das licenças e regularização ambiental, além de estruturar 

o atendimento às emergências, com a validação de riscos e planos de resposta. 

» Descrição: implantação de um SGA e de uma Agenda Ambiental estruturados de acordo 

com a ISO 14001, e de um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) no 

Complexo Portuário de Recife e Suape. 

» Responsável: Porto do Recife S.A., SUAPE e terminais arrendados que não possuem SGA. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: cinco anos. 

10.5.4. CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO AMBIENTAL E DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO DO PORTO DO RECIFE 

» Justificativa: a implantação e complementação dos núcleos ambientais é uma das diretrizes 

da ANTAQ, visando o melhoramento do atendimento às demandas de meio ambiente, 

saúde e segurança do trabalho, contribuindo para a elevação dos índices ambientais e 

redução dos problemas relacionados a acidentes.  

» Objetivo: complementar os núcleos ambientais e de saúde do trabalhador, ampliando seu 

quadro de pessoal de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANTAQ e com as 

demandas atuais e futuras do porto. 

» Descrição: abertura de concurso público e/ou processo licitatório para aumentar o número 

de profissionais do núcleo de meio ambiente e saúde e segurança do trabalho.   

» Responsável: Porto do Recife S.A., TUP e terminais arrendados. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: cinco anos. 

10.5.5. CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO AMBIENTAL NO COMPLEXO PORTUÁRIO 

» Justificativa: de acordo com a Resolução Conama nº 001/1986, toda atividade poluidora 

deve mitigar seus impactos negativos através de equipamentos de controle e 

monitoramentos ambientais. As licenças ambientais dos portos, TUP e arrendatários 

exigem uma série de monitoramentos e programas de gerenciamento, porém alguns ainda 

não estão sendo realizados. Por outro lado, são realizados controles ambientais 

complementares, não exigidos em licença, por boas práticas ambientais.  
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» Objetivo: garantir a conformidade ambiental e a mitigação dos impactos gerados pelas 

operações portuárias no meio físico, biótico e antrópico na área de influência do Complexo 

Portuário de Recife e Suape. 

» Descrição: continuidade dos programas de gerenciamento, controle e monitoramento 

ambientais, visando garantir a conformidade ambiental do Complexo Portuário e minimizar 

os impactos causados pelas atividades portuários ao meio físico, biótico e antrópico e 

implementação dos programas ainda pendentes. 

» Responsável: Porto do Recife S.A., SUAPE, TUP e terminais arrendados. 

» Status: iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 

10.5.6. RESUMO – MEIO AMBIENTE 

A Tabela 28 apresenta o resumo das ações voltadas ao meio ambiente sugeridas para 

o Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Item Descrição da ação 
Instalação  

portuária  
Status Responsável Prazo  

1 
Fomento à integração dos terminais na 
realização de monitoramentos no Porto de 
Suape 

Porto de 
Suape 

Não 
iniciado 

SUAPE, terminais 
arrendados, TUP e 
órgãos licenciadores 

Ação 
contínua 

2 

Manutenção do atendimento à legislação 
quanto ao gerenciamento de riscos, 
atendimento a emergências e de saúde e 
segurança do trabalhador no Complexo 
Portuário 

Complexo 
Portuário 

Iniciado 
Porto do Recife S.A., 
SUAPE, terminais 
arrendados e TUP 

Ação 
contínua 

3 
Implantação do sistema de gestão ambiental 
(SGA) e de saúde e segurança do trabalho no 
Complexo Portuário 

Complexo 
Portuário 

Não 
iniciado 

Porto do Recife S.A., 
SUAPE e terminais 
arrendados que não 
possuem SGA 

5 anos 

4 
Consolidação do núcleo ambiental e de 
saúde e segurança do trabalho do Porto do 
Recife 

Porto do 
Recife 

Não 
iniciado 

Porto do Recife S.A. e 
terminais arrendados 

5 anos 

5 
Continuidade dos programas de 
gerenciamento e monitoramento ambiental 
no Complexo Portuário 

Complexo 
Portuário 

Iniciado 
Porto do Recife S.A., 
SUAPE, TUP e 
terminais arrendados 

Ação 
contínua 

Tabela 28 – Plano de Ações: meio ambiente  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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10.6. PORTO-CIDADE 

O Plano de Ações voltado para o tema de Porto–Cidade compreende iniciativas que 

competem à Autoridade Portuária ou sua atuação perante outras entidades no sentido de fomentar 

iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário e os municípios em análise. Assim, nas 

subseções a seguir são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão. 

10.6.1. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR DE RECIFE 

» Justificativa: O PDCR não define uma zona específica para a atividade portuária. O Porto do 

Recife encontra-se em uma Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural 

(ZEPH), e o zoneamento vigente não prevê usos relacionados à atividade portuária no local, 

assim como não indica possíveis Zonas de Amortecimento da atividade portuária. Considerando 

a proximidade do Porto ao Centro Histórico do município e o papel do PDCR como principal 

instrumento de regulação do uso do solo urbano, recomenda-se a participação da comunidade 

portuária no processo de atualização do PDCR. Através do processo participativo, busca-se que 

sejam abordadas as questões portuárias nos objetivos, nas diretrizes e no estabelecimento do 

zoneamento urbano, a fim de que haja a compatibilização da atividade portuária com o 

planejamento territorial do município do Recife.  

» Objetivo: garantir os interesses portuários frente à legislação, no incentivo à revisão e 

atualização desta, bem como a busca pela harmonização das possíveis expansões portuárias 

com os usos urbanos existentes no entorno. 

» Descrição: presença dos entes envolvidos na atividade portuária nos encontros e audiências 

públicas, com engajamento na elucidação dos interesses e na proposição de soluções de 

conciliação entre os diferentes usos e atividades do Porto, diante dos instrumentos legislativos. 

» Responsável: Prefeitura Municipal do Recife, IPHAN, Porto do Recife S.A. e arrendatários. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 
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10.6.2. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR DE IPOJUCA 

» Justificativa: o zoneamento previsto pelo Plano Diretor Participativo do Município de 

Ipojuca (PDPMI) vigente e o zoneamento proposto pelo Governo do Estado de Pernambuco 

por meio do Novo Plano Diretor – Suape 2030 não se encontram compatíveis com relação 

aos usos e delimitações de zonas previstos na área do Porto de Suape e seu entorno. 

Considerando a relevância do Porto de Suape para o estado do Pernambuco, tendo em vista 

a previsão de um instrumento de regulação urbana em nível estadual, e o papel do PDPMI 

como principal instrumento de regulação do desenvolvimento urbano em nível municipal, 

recomenda-se a participação da comunidade portuária no processo de atualização do 

PDPMI. O processo participativo mostra-se como uma oportunidade para abordar as 

questões portuárias no estabelecimento do zoneamento urbano municipal de forma a 

buscar a compatibilização dos interesses portuários municipais e estaduais. Assim, almeja-

se a criação de uma unidade nos instrumentos de regulação do desenvolvimento urbano, a 

fim de possibilitar a compatibilização entre o planejamento territorial do município de 

Ipojuca e do estado de Pernambuco referente ao Porto se Suape e seu entorno.  

» Objetivo: integrar os diferentes entes envolvidos no processo, como a prefeitura, o 

Governo do Estado, a Autoridade Portuária e a população, permitindo que o PDPMI concilie 

os interesses da cidade, da atividade portuária, e do planejamento estadual, aos usos e às 

formas de ocupação do território, de modo que se compatibilizem as propostas de uso e 

ocupação no interior das áreas delimitadas facilitando a regulação do desenvolvimento 

urbano nas áreas em questão. 

» Descrição: presença dos entes envolvidos na atividade portuária nos encontros e audiências 

públicas, com engajamento na elucidação dos interesses e na proposição de soluções de 

conciliação entre os diferentes usos e atividades do Porto diante dos instrumentos legislativos. 

» Responsável: Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Ipojuca, SUAPE, TUPs e 

arrendatários. 

» Status: não iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 

10.6.3. FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E AÇÕES CONJUNTAS 
ENTRE A AUTORIDADE PORTUÁRIA DO RECIFE E O PODER PÚBLICO 

» Justificativa: a visão compartilhada, o diálogo e as ações integradas no espaço da cidade 

podem beneficiar o desenvolvimento da cidade de Recife, assim como da atividade 

portuária, promovendo condições para expansões portuárias e projetos de revitalização 

que interessem à cidade e ao Complexo Portuário, tal como foi realizado para o Projeto de 

Revitalização da Área Portuária (RVAP) do Recife. Ressalta-se, nesse contexto, a importância 

da continuidade do projeto, que inclui a revitalização das edificações limítrofes à área do 

Porto. Além da integração com a prefeitura, a aproximação do Porto do Recife S.A. com o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também se torna essencial em 

decorrência da proximidade do Porto com o Centro Histórico do município e da necessidade 

de um planejamento integrado da mobilidade urbana no entorno portuário e de projetos 

de revitalização do Centro Histórico e de bens tombados. A realização de ações conjuntas 
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entre diferentes entes possibilita a mitigação dos impactos gerados pela atividade portuária 

nas áreas circundantes referentes aos usos urbanos e de valor histórico, bem como um 

desenvolvimento portuário com menos interferências de mesmo caráter. 

» Objetivo: realizar projetos e ações que beneficiem o Complexo Portuário, a partir da 

integração com o Poder Público, como a participação nos processos de atualização da 

legislação, ações de revitalização urbana e em obras de infraestrutura urbana e viária, 

viabilizando a continuidade da atividade portuária e a promoção de benfeitorias no espaço 

de interface entre o Porto a cidade. 

» Descrição: a criação de grupos de trabalho e espaços de discussões para a elaboração e 

desenvolvimento de ações conjuntas entre os diferentes entes envolvidos na atividade 

portuária e representantes do Poder Público. 

» Responsável: Prefeituras Municipal de Recife, Governo do Estado, IPHAN, Porto do Recife 

S.A. e arrendatários. 

» Status: iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 

10.6.4. ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE 
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DO 
COMPLEXO PORTUÁRIO 

» Justificativa: a aproximação do Complexo Portuário com a população residente no seu 

entorno é essencial para uma relação harmoniosa entre ambos e na mitigação de impactos 

gerados pela atividade portuária. A condição se faz presente principalmente em virtude da 

existência de comunidades de baixa renda e de comunidades tradicionais na região. 

Destaca-se a importância da continuidade do desenvolvimento das ações sociais já 

realizadas pelas Autoridades Portuárias. Essas iniciativas devem abranger aspectos de 

cidadania, educação, meio ambiente, saúde, segurança e incentivo à cultura, e podem 

incidir sobre diferentes impactos, como na condição de vida da população, estímulo à 

preservação dos saberes tradicionais, acesso ao emprego, à renda e à atividade pesqueira. 

» Objetivo: mitigar os impactos da atividade portuária na população local e estimular a relação 

harmônica entre o Complexo Portuário de Recife e Suape e as populações do seu entorno. 

» Descrição: realização de projetos, programas e iniciativas em prol das comunidades do 

entorno, que envolvam os segmentos de educação, meio ambiente, saúde, turismo, cultura 

e cidadania.  

» Responsável: Porto do Recife S.A. e SUAPE. 

» Status: iniciado. 

» Prazo recomendado: ação contínua. 
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10.6.5. RESUMO – PORTO-CIDADE 

A Tabela 29 apresenta o resumo das ações sugeridas referentes à relação porto-cidade 

sugeridas para o Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Item Descrição da ação 
Instalação 

portuária  
Status Responsável 

Prazo 

recomendado  

1 
Fomento e participação no 
processo de atualização do Plano 
Diretor de Recife 

Porto do Recife 
Não 
iniciado 

Prefeitura Municipal do 
Recife, IPHAN, Porto do 
Recife S.A. e 
arrendatários 

Ação contínua 

2 
Fomento e participação no 
processo de atualização do Plano 
Diretor de Ipojuca 

Porto de Suape 
Não 
iniciado 

Governo do Estado, 
Prefeitura Municipal de 
Ipojuca, SUAPE, TUPs e 
arrendatários 

Ação contínua 

 3 

Fortalecimento da comunicação e 
ações conjuntas entre a 
Autoridade Portuária do Recife e o 
Poder Público 

Porto do Recife Iniciado 

Prefeituras Municipal de 
Recife, Governo do 
Estado, IPHAN, Porto do 
Recife S.A. e 
arrendatários 

Ação contínua 

4 

Acompanhamento, fomento e 
realização de iniciativas 
socioambientais com as 
comunidades no entorno do 
Complexo Portuário 

Complexo 
Portuário 

Iniciado 
Porto do Recife S.A. e 
SUAPE. 

Ação contínua 

Tabela 29 – Plano de Ações: porto-cidade 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

10.7. PLANO DE AÇÕES  

Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste plano, foram 

reunidas na Tabela 30 as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo 

Portuário de Recife e Suape para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o 

horizonte de 2060. 

Plano de Ações do Complexo Portuário de Recife e Suape 

Item Descrição da ação Instalação portuária  Status Responsável Prazo recomendado 

Melhorias operacionais   

1 

Adoção de sistema de 
agendamento integrado no 
Porto do Recife com 
implantação de 
equipamentos para 
automatização dos gates da 
Portaria Principal 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 
5 anos 

2 

Adoção de sistema de 
agendamento integrado no 
Porto de Suape com 
implantação de 
equipamentos para 
automatização dos gates da 
PC1 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE Fevereiro de 2019 
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Plano de Ações do Complexo Portuário de Recife e Suape 

3 
Instalação de pátios para 
caminhões nas imediações 
do Porto de Suape 

Porto de Suape 

Em andamento, 
encontra-se no 

prazo dos 12 
meses para 

instalação do 
empreendimento, 
que iniciou após a 

assinatura do 
Contrato de 

Adesão 

Suape Logística 
Ltda. (SULOG), 

Enertec 
Construções e 
Serviços Ltda., 

Cone Condomínio 
de Negócios e 

Êxito Importadora 
e Exportadora 

S.A.À SUAPE cabe 
verificar o 

andamento dessa 
ação. 

Fevereiro de 2019 

4 

Monitoramento da 
capacidade de 
processamento das 
portarias do Complexo 
Portuário 

Complexo Portuário Não iniciado 

Porto do Recife 
S.A., SUAPE, 

Agemar, Bunge 
Moinho – Trigo e 

TUP EAS 

Ação contínua 

5 

Implementação do projeto 
de pavimentação, 
sinalização e drenagem nas 
vias internas ao Porto do 
Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 
Imediato 

6 
Realização de obras de 
melhorias na via de acesso 
ao TUP EAS 

Porto de Suape e 
TUP EAS 

Não iniciado SUAPE e TUP EAS Imediato 

Investimentos portuários  

7 

Dar continuidade ao projeto 
de reforço e 
aprofundamento de cais de 
embarque de açúcar a 
granel e desembarque de 
grãos no Porto do Recife 
(P01) 

Porto do Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por 

parte do Governo 
Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 

Federal 

12 meses após a 
Ordem de Serviço 

8 

Dar continuidade ao projeto 
de implantação de 
infraestrutura de atracação 
tipo dolfim/plataforma 
deslizante para o cais do 
TMP - 07, 08, 09/10 no 
Porto do Recife (P02) 

Porto do Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por 

parte do Governo 
Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 

Federal 

12 meses após a 
Ordem de Serviço 

9 

Dar continuidade ao projeto 
de recuperação estrutural 
do paramento dos cais 02 
ao 06 e recuperação dos 
pavimentos e drenagens de 
águas pluviais no Porto do 
Recife (P03) 

Porto do Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por 

parte do Governo 
Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 

Federal 

6 meses após a 
Ordem de Serviço 

10 

Dar continuidade ao projeto 
que visa melhorar a logística 
das embarcações de apoio 
portuário no Porto do 
Recife (P04) 

Porto do Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por 

parte do Governo 
Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 

Federal 

10 meses após a 
Ordem de Serviço 

11 

Dar continuidade ao projeto 
de substituição do sistema 
de defensas marítimas 
entre os berços 00 e 06 no 
Porto do Recife 

Porto do Recife 

Aguardando 
liberação de 
recursos por 

parte do Governo 
Federal 

Porto do Recife 
S.A. e Governo 

Federal 

3 meses após a 
Ordem de Serviço 

12 

Dar continuidade ao projeto 
de recuperação estrutural 
dos armazéns 05 e 06 no 
Porto do Recife 

Porto do Recife 

Aguardando a 
liberação de 
recursos por 

parte do governo 
estadual 

Porto do Recife 
S.A. e governo 

estadual 

6 meses após a 
Ordem de Serviço 

13 

Resolução do déficit de 
capacidade de cais 
projetado para o Porto do 
Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 

2055 para açúcar 
ensacado, 

fertilizantes e coque 
de petróleo e 2060 

para malte e cevada 
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14 

Resolução do déficit de 
capacidade de cais para 
granéis líquidos no Porto de 
Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE Imediato 

15 

Resolução do déficit de 
capacidade de 
armazenagem de granéis 
líquidos no Porto de Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE 

2019 para GLP; 
2030 para derivados 
de petróleo (exceto 

GLP) e etanol; e 
2035 para produtos 

químicos 

16 
Arrendamento do Terminal 
de Veículos de Suape (TVS) 

Porto de Suape Em andamento 
Suape e Governo 

Federal 
2019 

Acessos ao Complexo Portuário 

17 
Conclusão das obras de 
requalificação da BR-101 

Complexo Portuário Em andamento 
SETRA, DER-PE e 

DNIT 
Dezembro de 2018 

18 
Implantação do arco 
metropolitano 

Complexo Portuário Não iniciado 

Governo Federal 
e iniciativa 

privada. À SUAPE 
e ao Porto do 

Recife S.A., 
juntamente com 
o Ministério da 
Infraestrutura, 
cabe verificar o 
andamento da 

obra 

2025 

19 Implantação do Miniarco Complexo Portuário Não iniciado 

Governo do 
Estado e iniciativa 
privada. À Suape 

e ao Porto do 
Recife S.A., 

juntamente com 
o Ministério da 
Infraestrutura, 
cabe verificar o 
andamento da 

obra 

2020 

20 

Fomento ao aumento da 
capacidade e à realização de 
melhorias de infraestrutura 
das rodovias da hinterlândia 
do Complexo Portuário 

Complexo Portuário Não iniciado 
DER-PE, DNIT, 

Porto do Recife 
S.A. e SUAPE 

2020 

21 

Fomento ao aumento da 
capacidade e à realização de 
melhorias de infraestrutura 
nas vias do entorno do 
Porto do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 

DER-PE, Porto do 
Recife S.A. e 
Prefeitura do 

Recife 

2025 

22 

Conclusão das obras de 
implantação da Ferrovia 
Nova Transnordestina (EF-
232) 

Porto de Suape 

As obras 
encontram-se 

paralisadas desde 
janeiro de 2017, 

quando o repasse 
de recursos 
públicos foi 
bloqueado 

A execução da 
obra é de 

responsabilidade 
da CSN. À SUAPE, 
juntamente com 
o Ministério da 
Infraestrutura, 

cabe a verificação 
do andamento da 

obra 

A ser definido 

23 

Construção da ligação 
ferroviária entre a Nova 
Transnordestina (EF-232) e 
a Ferrovia Norte-Sul (EF-
151) 

Porto de Suape 

O EVTEA foi 
concluído. 

Contudo, as obras 
ainda não 
iniciaram 

A execução da 
obra é de 

responsabilidade 
da VALEC. À 

SUAPE, 
juntamente com 
o Ministério da 
Infraestrutura, 

cabe a verificação 
do andamento da 

obra 

A ser definido 
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24 
Construção do Terminal 
Ferroviário Multiuso 

Porto de Suape Não iniciado 

A ser definido. 
Contudo, cabe à 
SUAPE realizar o 

acompanhamento 
das obras quando 

for iniciada a 
construção do 

terminal 

A ser definido. O 
início da construção 

do Terminal 
Ferroviário Multiuso 

depende do 
cronograma de 

obras da Ferrovia 
Nova 

Transnordestina 

25 
Monitoramento das 
restrições do canal de 
acesso do Porto de Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE Ação contínua 

26 
Atualização da Batimetria 
do canal de acesso do Porto 
do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 
Ação contínua 

27 

Dragagem de 
aprofundamento do canal 
de acesso, bacia de 
evolução e berços do Porto 
do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 
5 anos 

28 
Adequação da largura do 
canal de acesso, do Porto de 
Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE A ser definido 

29 

Elaboração de estudos para 
ampliação da entrada 
interna do canal do Porto de 
Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE A ser definido 

Gestão portuária  

30 
Implantação de uma 
sistemática de custeio das 
Autoridades Portuárias 

Porto do Recife e 
Porto de Suape 

Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. e SUAPE 
1 ano 

31 

Elaboração de Plano de 
Ação para equilibrar as 
receitas e gastos do Porto 
do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 
1 ano 

32 
Elaboração de Plano de 
Ação para as receitas e 
gastos do Porto de Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE 1 ano 

33 

Implementação de um 
planejamento comercial da 
Autoridade Portuária de 
Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. 
1 ano 

34 

Desenvolvimento e 
implementação de um 
planejamento de Recursos 
Humanos pela Autoridade 
Portuária de Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 

S.A. e Governo do 
Estado 

5 anos 

35 
Arrendamento de áreas 
ociosas no Porto do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 
S.A. e Ministério 
da Infraestrutura 

2 anos 

36 

Implementação de um 
sistema de gestão da 
qualidade no Porto de 
Suape 

Porto de Suape Não iniciado SUAPE 1 ano 

Meio Ambiente 

37 

Fomento à integração dos 
terminais na realização de 
monitoramentos no Porto 
de Suape 

Porto de Suape Não iniciado 

SUAPE, terminais 
arrendados, TUP 

e órgãos 
licenciadores 

Ação contínua 

38 

Manutenção do 
atendimento à legislação 
quanto ao gerenciamento 
de riscos, atendimento a 
emergências e de saúde e 
segurança do trabalhador 
no Complexo Portuário 

Complexo Portuário Iniciado 

Porto do Recife 
S.A., SUAPE, 

terminais 
arrendados e TUP 

Ação contínua 
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39 

Implantação do sistema de 
gestão ambiental (SGA) e de 
saúde e segurança do 
trabalho no Complexo 
Portuário 

Complexo Portuário Não iniciado 

Porto do Recife 
S.A., SUAPE e 

terminais 
arrendados que 

não possuem SGA 

5 anos 

40 

Consolidação do núcleo 
ambiental e de saúde e 

segurança do trabalho do 
Porto do Recife 

Porto do Recife Não iniciado 
Porto do Recife 
S.A. e terminais 

arrendados 
5 anos 

41 

Continuidade dos 
programas de 
gerenciamento e 
monitoramento ambiental 
no Complexo Portuário 

Complexo Portuário Iniciado 

Porto do Recife 
S.A., SUAPE, TUP 

e terminais 
arrendados 

Ação contínua 

Porto-cidade  

42 
Fomento e participação no 
processo de atualização do 
Plano Diretor de Recife 

Porto do Recife Não iniciado 

Prefeitura 
Municipal do 

Recife, IPHAN, 
Porto do Recife 

S.A. e 
arrendatários 

Ação contínua 

43 
Fomento e participação no 
processo de atualização do 
Plano Diretor de Ipojuca 

Porto de Suape Não iniciado 

Governo do 
Estado, Prefeitura 

Municipal de 
Ipojuca, SUAPE, 

TUPs e 
arrendatários 

Ação contínua 

44 

Fortalecimento da 
comunicação e ações 
conjuntas entre a 
Autoridade Portuária do 
Recife e o Poder Público 

Porto do Recife Iniciado 

Prefeituras 
Municipal de 

Recife, Governo 
do Estado, IPHAN, 

Porto do Recife 
S.A. e 

arrendatários 

Ação contínua 

45 

Acompanhamento, fomento 
e realização de iniciativas 
socioambientais com as 
comunidades no entorno do 
Complexo Portuário 

Complexo Portuário Iniciado 
Porto do Recife 
S.A. e SUAPE. 

Ação contínua 

Tabela 30  – Plano de Ações do Complexo Portuário 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DAS CARGAS 

RELEVANTES DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 
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Nome da 
instalação 

Carga Natureza de carga Sentido 
Tipo de 

navegação 
2013 (t) 2014 (t) 2015 (t) 2016 (t) 2017 (t) 

Participação 
(%) 

Suape 
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Cabotagem 2.770.961 3.441.168 3.517.230 2.926.086 2.651.549 10,6% 

Suape 
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Longo curso 1.548.835 1.667.850 1.717.921 2.096.420 2.623.657 10,4% 

Suape 
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Embarque Cabotagem 884.811 892.060 2.927.696 3.724.437 3.637.282 14,5% 

Suape 
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Embarque Longo curso 7.139 14.764 464.053 1.308.510 1.157.963 4,6% 

Suape Contêineres Contêiner Desembarque Cabotagem 1.276.866 1.409.547 1.545.352 1.731.567 1.851.714 7,4% 

Suape Contêineres Contêiner Desembarque Longo curso 1.768.222 1.737.587 1.342.456 1.242.916 1.453.405 5,8% 

Suape Contêineres Contêiner Embarque Cabotagem 1.033.189 1.243.332 1.227.241 1.336.911 1.589.242 6,3% 

Suape Contêineres Contêiner Embarque Longo curso 403.942 427.938 422.112 420.808 433.344 1,7% 

Suape GLP 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Longo curso 967.810 1.310.594 1.217.192 1.113.587 1.372.768 5,5% 

Suape GLP 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Cabotagem 172.815 46.148 7.390 2.479 23.187 0,1% 

Suape GLP 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Embarque Cabotagem 506.105 742.239 715.022 661.692 855.758 3,4% 

Suape Produtos químicos 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Cabotagem 204.662 207.605 291.964 316.222 331.222 1,3% 

Suape Produtos químicos 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Longo curso 212.471 288.275 251.017 325.428 308.613 1,2% 

Suape Trigo Granel sólido vegetal Desembarque Longo curso 371.156 426.129 362.726 320.755 328.320 1,3% 

Suape Produtos siderúrgicos Carga geral Desembarque Longo curso 36.521 77.773 20.785 27.328 91.946 0,4% 

Suape Produtos siderúrgicos Carga geral Desembarque Cabotagem 52.991 57.985 47.001 34.176 13.317 0,1% 

Suape Produtos siderúrgicos Carga geral Embarque Longo curso  2.947 613 7.266 72.759 0,3% 

Suape Açúcar Carga geral Embarque Longo curso 77.250 55.832 88.802 73.636 85.344 0,3% 

Suape Minério, metais e pedras Granel sólido mineral Desembarque Longo curso 25.006 182.468 220.017 53.536 53.396 0,2% 

Suape Minério, metais e pedras Carga geral Embarque Longo curso     4.958 0,0% 

Suape Veículos ou semelhantes Carga geral Embarque Longo curso  3.500 9.698 51.148 96.022 0,4% 
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Nome da 
instalação 

Carga Natureza de carga Sentido 
Tipo de 

navegação 
2013 (t) 2014 (t) 2015 (t) 2016 (t) 2017 (t) 

Participação 
(%) 

Suape Veículos ou semelhantes Carga geral Embarque Cabotagem   531 62 525 0,002% 

Suape Veículos ou semelhantes Carga geral Desembarque Longo curso 15.060 22.276 14.410 25.499 24.844 0,1% 

Suape Veículos ou semelhantes Carga geral Desembarque Cabotagem 1.040    416 0,002% 

Suape Etanol 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Cabotagem 10.014 168.529 143.797 184.054 311.839 1,2% 

Suape Etanol 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Longo curso  48.323 53.212 97.521 79.638 0,3% 

Suape Máquinas e aparelhos Carga geral Embarque Cabotagem  315   455 0,002% 

Suape Máquinas e aparelhos Carga geral Embarque Longo curso  581 1.999 4.061 192 0,001% 

Suape Máquinas e aparelhos Carga geral Desembarque Longo curso 1.822 3.774 5.335 501 102 0,0004% 

Suape Petróleo 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Cabotagem  333.245 2.673.068 4.481.136 4.010.722 16,0% 

Suape Petróleo 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Longo curso     33.757 0,1% 

Suape Petróleo 
Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Embarque Cabotagem   97.346 27.105 49.202 0,2% 

Suape Coque de petróleo Granel sólido mineral Desembarque Cabotagem    32.086 34.999 0,1% 

Suape Coque de petróleo Granel sólido mineral Desembarque Longo curso     876 0,003% 

Suape Coque de petróleo Granel sólido mineral Embarque Longo curso     501 0,002% 

Suape Coque de petróleo Granel sólido mineral Embarque Cabotagem    465 304 0,001% 

Suape Outros    422.973 423.516 404.141 118.284 47.333 0,2% 

Recife Açúcar Granel sólido vegetal Embarque Longo curso 264.281 232.297 214.432 152.492 212.351 0,8% 

Recife Açúcar Carga geral Embarque Longo curso 133.175 112.988 176.030 80.658 76.474 0,3% 

Recife Barrilha Granel sólido mineral Desembarque Longo curso 155.031 174.390 179.840 215.196 217.737 0,9% 

Recife Barrilha Carga geral Desembarque Longo curso 105.816 130.037 127.529 104.364 90.574 0,4% 

Recife Fertilizantes Granel sólido mineral Desembarque Longo curso 241.199 275.691 209.711 128.442 146.860 0,6% 

Recife Trigo Granel sólido vegetal Desembarque Longo curso 211.408 170.606 151.459 147.320 147.046 0,6% 
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Nome da 
instalação 

Carga Natureza de carga Sentido 
Tipo de 

navegação 
2013 (t) 2014 (t) 2015 (t) 2016 (t) 2017 (t) 

Participação 
(%) 

Recife Malte e cevada Granel sólido vegetal Desembarque Longo curso 125.460 131.568 196.790 121.575 146.098 0,6% 

Recife Produtos siderúrgicos Carga geral Desembarque Longo curso 58.511 55.481 47.491 1.726 8.704 0,03% 

Recife Produtos siderúrgicos Carga geral Embarque Longo curso   37.373 92.228 5.245 0,02% 

Recife Milho Granel sólido vegetal Desembarque Longo curso 26.164   391.876 220.588 0,9% 

Recife Milho Granel sólido vegetal Desembarque Cabotagem 26.082   56.583 57.094 0,2% 

Recife 
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Embarque Cabotagem 5.057 5.105 4.388 3.730 5.103 0,02% 

Recife 
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Desembarque Cabotagem 9.909 4.700   12 0,00005% 

Recife Veículos ou semelhantes Carga geral Embarque Longo curso     154 0,001% 

Recife Coque de petróleo Granel sólido mineral Embarque Cabotagem     58.180 0,2% 

Recife Coque de petróleo Granel sólido mineral Embarque Longo curso     29.262 0,1% 

Recife Coque de petróleo Granel sólido mineral Desembarque Longo curso   40.386   0,0% 

Recife Outros    346.189 219.319 24.851 33.849 29.745 0,1% 

TUP EAS Máquinas e aparelhos Carga geral Desembarque Longo curso 46 86.130 661  1.959 0,01% 

TUP EAS Produtos siderúrgicos Carga geral Embarque Longo curso    3.279 44.995 0,2% 

TUP EAS Outros    21.348 47.712 1.679 29.327  0,0% 

Total  do 
Complexo 

    14.501.338 16.882.326 21.202.747 24.308.327 25.129.653 100,0% 

Tabela 31 – Evolução da movimentação (2013-2017) das cargas relevantes do Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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APÊNDICE 2 – CENÁRIOS DA PROJEÇÃO DE DEMANDA 

DE CARGAS
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Natureza de carga Carga Tipo de navegação Sentido Cenário 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Granel líquido - 
combustíveis e químicos 

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Cabotagem Embarque Otimista 3.642 4.769 8.394 8.517 8.643 8.770 8.899 9.029 9.162 9.296 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Cabotagem Embarque Pessimista 3.642 4.698 8.064 7.975 7.886 7.794 7.701 7.605 7.507 7.408 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Cabotagem Embarque Tendencial 3.642 4.734 8.229 8.246 8.265 8.283 8.300 8.317 8.335 8.352 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Cabotagem Desembarque Otimista 2.652 2.897 3.371 3.959 4.488 5.143 5.811 6.493 7.193 7.909 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Cabotagem Desembarque Pessimista 2.652 2.854 3.238 3.708 4.095 4.572 5.029 5.469 5.894 6.303 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Cabotagem Desembarque Tendencial 2.652 2.875 3.305 3.833 4.292 4.857 5.420 5.981 6.543 7.106 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Longo curso Desembarque Otimista 2.624 2.670 2.994 3.432 3.877 4.305 4.723 5.145 5.572 6.005 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Longo curso Desembarque Pessimista 2.624 2.649 2.931 3.316 3.695 4.048 4.380 4.706 5.027 5.343 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Longo curso Desembarque Tendencial 2.624 2.660 2.962 3.374 3.786 4.177 4.551 4.926 5.300 5.674 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Longo curso Embarque Otimista 1.158 1.357 1.454 1.531 1.607 1.685 1.762 1.839 1.917 1.996 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Longo curso Embarque Pessimista 1.158 1.349 1.430 1.491 1.548 1.606 1.661 1.716 1.770 1.823 

  
Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Longo curso Embarque Tendencial 1.158 1.353 1.442 1.511 1.578 1.645 1.712 1.778 1.843 1.909 

  Petróleo Cabotagem Desembarque Otimista 4.011 5.256 9.263 9.514 9.771 10.032 10.299 10.572 10.850 11.232 

  Petróleo Cabotagem Desembarque Pessimista 4.011 5.172 8.873 8.867 8.856 8.839 8.817 8.790 8.758 8.796 

  Petróleo Cabotagem Desembarque Tendencial 4.011 5.214 9.068 9.190 9.313 9.436 9.558 9.681 9.804 10.014 

  Petróleo Cabotagem Embarque Otimista 49 53 59 67 75 84 92 101 110 119 

  Petróleo Cabotagem Embarque Pessimista 49 52 56 62 68 74 79 84 89 93 

  Petróleo Cabotagem Embarque Tendencial 49 52 58 65 72 79 86 92 99 106 

  Petróleo Longo curso Desembarque Otimista 34 - - - - - - - - - 

  Petróleo Longo curso Desembarque Pessimista 34 - - - - - - - - - 

  Petróleo Longo curso Desembarque Tendencial 34 - - - - - - - - - 

  GLP Longo curso Desembarque Otimista 1.373 1.775 2.021 2.163 2.266 2.350 2.422 2.485 2.543 2.596 

  GLP Longo curso Desembarque Pessimista 1.373 1.761 1.979 2.089 2.160 2.210 2.246 2.273 2.294 2.310 
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  GLP Longo curso Desembarque Tendencial 1.373 1.768 2.000 2.126 2.213 2.280 2.334 2.379 2.419 2.453 

  GLP Cabotagem Embarque Otimista 856 1.111 1.272 1.369 1.443 1.505 1.560 1.610 1.657 1.702 

  GLP Cabotagem Embarque Pessimista 856 1.094 1.222 1.282 1.317 1.338 1.350 1.356 1.358 1.356 

  GLP Cabotagem Embarque Tendencial 856 1.102 1.247 1.325 1.380 1.421 1.455 1.483 1.508 1.529 

  GLP Cabotagem Desembarque Otimista 23 26 31 36 41 48 55 62 69 76 

  GLP Cabotagem Desembarque Pessimista 23 25 29 34 38 42 47 52 56 61 

  GLP Cabotagem Desembarque Tendencial 23 26 30 35 39 45 51 57 62 68 

  Produtos químicos Cabotagem Desembarque Otimista 331 347 389 444 504 565 627 690 754 819 

  Produtos químicos Cabotagem Desembarque Pessimista 331 343 375 417 463 506 547 587 625 662 

  Produtos químicos Cabotagem Desembarque Tendencial 331 345 382 430 483 536 587 638 689 741 

  Produtos químicos Longo curso Desembarque Otimista 309 324 356 399 455 527 615 708 802 898 

  Produtos químicos Longo curso Desembarque Pessimista 309 322 349 385 434 496 571 649 726 801 

  Produtos químicos Longo curso Desembarque Tendencial 309 323 353 392 444 511 593 678 764 849 

  Etanol Cabotagem Desembarque Otimista 312 340 395 460 533 609 687 767 849 933 

  Etanol Cabotagem Desembarque Pessimista 312 336 381 434 490 547 603 657 709 760 

  Etanol Cabotagem Desembarque Tendencial 312 338 388 447 511 578 645 712 779 846 

  Etanol Longo curso Desembarque Otimista 80 42 16 6 3 1 1 0 0 0 

  Etanol Longo curso Desembarque Pessimista 80 42 16 6 3 1 1 0 0 0 

  Etanol Longo curso Desembarque Tendencial 80 42 16 6 3 1 1 0 0 0 

Contêiner Contêiner Cabotagem Desembarque Otimista 1.852 2.380 3.912 5.666 6.833 7.261 7.217 7.081 6.947 6.832 

  Contêiner Cabotagem Desembarque Pessimista 1.852 1.885 1.977 2.103 2.343 2.564 2.768 2.963 3.153 3.336 

  Contêiner Cabotagem Desembarque Tendencial 1.852 1.897 2.012 2.164 2.438 2.699 2.949 3.196 3.443 3.690 

  Contêiner Cabotagem Embarque Otimista 1.589 2.102 3.613 5.413 6.723 7.332 7.458 7.460 7.440 7.417 

  Contêiner Cabotagem Embarque Pessimista 1.589 1.665 1.826 2.010 2.305 2.589 2.860 3.122 3.376 3.622 

  Contêiner Cabotagem Embarque Tendencial 1.589 1.676 1.858 2.067 2.398 2.726 3.047 3.367 3.687 4.006 

  Contêiner Longo curso Desembarque Otimista 1.453 2.114 3.588 5.200 6.335 7.014 7.451 7.765 7.998 8.183 

  Contêiner Longo curso Desembarque Pessimista 1.453 1.679 1.826 1.952 2.206 2.528 2.930 3.349 3.758 4.159 
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  Contêiner Longo curso Desembarque Tendencial 1.453 1.687 1.851 1.997 2.277 2.633 3.081 3.554 4.028 4.501 

  Contêiner Longo curso Embarque Otimista 433 575 936 1.315 1.524 1.564 1.509 1.443 1.384 1.333 

  Contêiner Longo curso Embarque Pessimista 433 459 483 505 547 587 623 659 695 731 

  Contêiner Longo curso Embarque Tendencial 433 461 486 511 556 599 639 679 719 760 

Granel sólido vegetal Trigo Longo curso Desembarque Otimista 475 903 930 961 996 1.031 1.064 1.098 1.132 1.166 

  Trigo Longo curso Desembarque Pessimista 475 498 516 538 562 585 605 625 643 661 

  Trigo Longo curso Desembarque Tendencial 475 502 527 556 588 620 650 681 711 741 

  Milho Longo curso Desembarque Otimista 221 236 240 243 247 254 262 271 279 287 

  Milho Longo curso Desembarque Pessimista 221 233 234 233 233 236 239 243 246 249 

  Milho Longo curso Desembarque Tendencial 221 235 237 238 240 245 251 257 262 268 

  Milho Cabotagem Desembarque Otimista 57 60 66 72 79 86 93 99 106 113 

  Milho Cabotagem Desembarque Pessimista 57 60 64 69 75 80 85 90 95 99 

  Milho Cabotagem Desembarque Tendencial 57 60 65 71 77 83 89 95 100 106 

  Açúcar Longo curso Embarque Otimista 212 225 245 269 296 325 357 389 423 457 

  Açúcar Longo curso Embarque Pessimista 212 222 239 258 279 301 325 349 373 395 

  Açúcar Longo curso Embarque Tendencial 212 224 242 263 287 313 341 369 398 426 

  Malte e cevada Longo curso Desembarque Otimista 146 174 206 245 290 340 394 450 508 566 

  Malte e cevada Longo curso Desembarque Pessimista 146 172 198 229 264 301 340 377 413 448 

  Malte e cevada Longo curso Desembarque Tendencial 146 173 202 237 277 321 367 414 460 507 

Carga geral Produtos siderúrgicos Longo curso Desembarque Otimista 101 124 143 163 185 208 233 259 286 316 

  Produtos siderúrgicos Longo curso Desembarque Pessimista 101 118 125 132 137 141 143 144 142 140 

  Produtos siderúrgicos Longo curso Desembarque Tendencial 101 122 135 148 162 175 188 202 215 228 

  Produtos siderúrgicos Longo curso Embarque Otimista 78 112 124 141 159 178 200 222 245 268 

  Produtos siderúrgicos Longo curso Embarque Pessimista 78 110 120 133 147 162 177 193 208 223 

  Produtos siderúrgicos Longo curso Embarque Tendencial 78 111 122 137 153 170 189 208 227 246 

  Produtos siderúrgicos Cabotagem Desembarque Otimista 13 14 16 18 21 24 27 29 32 35 

  Produtos siderúrgicos Cabotagem Desembarque Pessimista 13 14 15 17 20 22 24 26 27 29 
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  Produtos siderúrgicos Cabotagem Desembarque Tendencial 13 14 16 18 20 23 25 27 30 32 

  Açúcar Longo curso Embarque Otimista 162 173 182 194 209 226 245 265 286 308 

  Açúcar Longo curso Embarque Pessimista 162 169 172 176 182 189 197 204 211 216 

  Açúcar Longo curso Embarque Tendencial 162 171 177 185 196 208 221 235 248 262 

  Veículos ou semelhantes Longo curso Embarque Otimista 96 138 146 157 169 184 200 218 238 259 

  Veículos ou semelhantes Longo curso Embarque Pessimista 96 136 141 148 156 165 176 187 199 212 

  Veículos ou semelhantes Longo curso Embarque Tendencial 96 137 144 153 163 175 188 203 218 235 

  Veículos ou semelhantes Longo curso Desembarque Otimista 25 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

  Veículos ou semelhantes Longo curso Desembarque Pessimista 25 28 30 34 37 39 42 44 46 48 

  Veículos ou semelhantes Longo curso Desembarque Tendencial 25 28 31 35 38 42 45 48 51 54 

  Veículos ou semelhantes Cabotagem Embarque Otimista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

  Veículos ou semelhantes Cabotagem Embarque Pessimista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Veículos ou semelhantes Cabotagem Embarque Tendencial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Veículos ou semelhantes Cabotagem Desembarque Otimista 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

  Veículos ou semelhantes Cabotagem Desembarque Pessimista 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  Veículos ou semelhantes Cabotagem Desembarque Tendencial 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  Barrilha Longo curso Desembarque Otimista 91 98 112 130 155 187 228 274 324 378 

  Barrilha Longo curso Desembarque Pessimista 91 92 95 100 106 113 120 124 124 120 

  Barrilha Longo curso Desembarque Tendencial 91 95 104 115 130 150 174 199 224 249 

  Produtos Siderúrgicos Longo curso Embarque Otimista 45 49 56 63 71 79 87 95 104 112 

  Produtos Siderúrgicos Longo curso Embarque Pessimista 45 49 54 61 67 73 79 85 91 97 

  Produtos Siderúrgicos Longo curso Embarque Tendencial 45 49 55 62 69 76 83 90 97 105 

  Minério, metais e pedras Longo curso Embarque Otimista 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 

  Minério, metais e pedras Longo curso Embarque Pessimista 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 

  Minério, metais e pedras Longo curso Embarque Tendencial 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 

  Máquinas e aparelhos Longo curso Desembarque Otimista 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

  Máquinas e aparelhos Longo curso Desembarque Pessimista 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
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  Máquinas e aparelhos Longo curso Desembarque Tendencial 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

  Máquinas e aparelhos Longo curso Embarque Otimista 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Máquinas e aparelhos Longo curso Embarque Pessimista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Máquinas e aparelhos Longo curso Embarque Tendencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Máquinas e aparelhos Cabotagem Embarque Otimista 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

  Máquinas e aparelhos Cabotagem Embarque Pessimista 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Máquinas e aparelhos Cabotagem Embarque Tendencial 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Granel sólido mineral Barrilha Longo curso Desembarque Otimista 218 229 251 281 321 372 434 499 566 633 

  Barrilha Longo curso Desembarque Pessimista 218 227 246 272 306 350 403 458 512 565 

  Barrilha Longo curso Desembarque Tendencial 218 228 249 277 313 361 418 479 539 599 

  Fertilizantes Longo curso Desembarque Otimista 147 175 194 220 250 282 317 353 389 425 

  Fertilizantes Longo curso Desembarque Pessimista 147 174 191 215 241 270 300 330 360 390 

  Fertilizantes Longo curso Desembarque Tendencial 147 175 193 217 245 276 309 342 375 408 

  Coque de petróleo Cabotagem Embarque Otimista 58  60  64  68  72  75  78  82  86  89  

  Coque de petróleo Cabotagem Embarque Pessimista 58  59  61  64  65  67  68  69  70  71  

  Coque de petróleo Cabotagem Embarque Tendencial 58  60  63  66  68  71  73  76  78  80  

  Coque de petróleo Cabotagem Desembarque Otimista 35  41  55  59  64  68  73  78  83  88  

  Coque de petróleo Cabotagem Desembarque Pessimista 35  41  53  56  59  62  64  67  70  73  

  Coque de petróleo Cabotagem Desembarque Tendencial 35  41  54  58  61  65  69  73  77  80  

  Coque de petróleo Longo curso Embarque Otimista 30  174  645  677  711  746  782  819  858  911  

  Coque de petróleo Longo curso Embarque Pessimista 30  172  628  649  669  691  712  733  755  787  

  Coque de petróleo Longo curso Embarque Tendencial 30  173  637  663  690  718  747  776  806  849  

  Coque de petróleo Longo curso Desembarque Otimista 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  

  Coque de petróleo Longo curso Desembarque Pessimista 1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  

  Coque de petróleo Longo curso Desembarque Tendencial 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  

  Minério, metais e pedras Longo curso Desembarque Otimista 53 56 62 70 78 86 95 104 113 121 

  Minério, metais e pedras Longo curso Desembarque Pessimista 53 56 61 68 75 82 89 96 103 109 
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  Minério, metais e pedras Longo curso Desembarque Tendencial 53 56 62 69 76 84 92 100 108 115 

Outros Outros     Otimista 77 141 224 253 276 292 303 314 325 336 

  Outros     Pessimista 77 84 103 108 115 122 130 137 144 151 

  Outros     Tendencial 77 87 108 116 124 133 143 153 163 173 

Total  Total      Otimista 25.130  31.361  46.070  53.826  59.825  63.900  66.724  69.240  71.703  74.295  

  Total      Pessimista 25.130  29.109  38.414  40.205  42.261  44.404  46.548  48.635  50.645  52.664  

  Total      Tendencial 25.130  29.302  39.118  41.414  44.043  46.828  49.687  52.560  55.427  58.388  

Tabela 32 – Cenários de projeção de demanda de cargas e atracação de navios de cruzeiro no Complexo Portuário de Recife e Suape – entre 2017 (Observado) e 2060 
(Projetado), em milhares de toneladas 

Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de cargas 

inerentes ao Complexo Portuário estudado (Porto Organizado e TUPs), fornecendo as principais 

características e implicações dos resultados obtidos. Assim, são caracterizados o contexto 

econômico e concorrencial em que o Complexo está inserido – apresentando as premissas 

consideradas no cálculo da demanda para cada um dos cenários especificados (tendencial, 

otimista e pessimista) – e avalia-se o impacto da projeção de demanda portuária sobre o acesso 

aquaviário e sobre os acessos terrestres. 

O detalhamento dos principais aspectos metodológicos e das análises a serem 

realizadas para avaliar cada um dos aspectos mencionados encontra-se nas próximas seções 

DEMANDA SOBRE AS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

A primeira etapa da projeção de demanda do Complexo Portuário no âmbito do Plano 

Mestre é uma estimativa preliminar. Esta projeção é realizada a partir de dados estatísticos 

históricos e de uma análise de mercado, de modo que os resultados sejam compatíveis com as 

projeções e carregamento de malha do PNLP. Após as visitas ao Complexo Portuário, a partir 

das entrevistas com players locais, levantamento de novos investimentos na área de influência 

do Complexo e consideração de cargas novas (não contempladas no nível de agregação do 

PNLP), as estimativas são ajustadas e reestimadas para adequar-se às características e 

expectativas locais.  

Estimativa de projeção de demanda de longo curso 

Para o Complexo Portuário de Recife e Suape, em relação às projeções de longo curso, 

utilizou-se os resultados obtidos no PNLP 2016. No Plano foram incorporadas metodologias clássicas 

de planejamento e, de forma direta ou indireta, utilizou-se cada uma das atividades apresentadas no 

fluxograma de estudo para o planejamento de transportes evidenciado na Figura 51. 

 

Figura 51 – Fluxograma de estudo para planejamento de transportes 
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Na etapa de geração de viagens, são definidas as zonas de tráfego geradoras e 

atratoras de viagens. Fazendo uma analogia com as exportações de soja do Brasil, por exemplo, 

seriam definidas as cidades brasileiras que exportam soja e os países que a importam.  

Na etapa de distribuição de viagens, são definidos os pares origem-destino (O-D), ou 

seja, “quem abastece quem”. Nessa etapa, então, são associadas as cidades exportadoras e 

importadoras, respectivamente, aos países de destino e origem. No PNLP, é nessa fase que se 

faz a projeção da demanda, ou seja, com a matriz de distribuição de produtos atual, a partir dos 

dados coletados e da análise de mercado, são realizadas estimativas e projeções da demanda, a 

partir de modelos econométricos, para cada carga relevante do Complexo Portuário, por sentido 

(embarque e desembarque) e tipo de navegação, e para passageiros. Os horizontes de projeção 

são de cinco, 15 e 30 anos.  

As estimativas e as projeções de movimentação de cargas de exportação e importação 

do Complexo Portuário no PNLP são obtidas por meio de modelos econométricos, 

especificamente, por painéis de dados (combinação de séries temporais e dados de corte 

transversal). A Figura 52 exibe um fluxograma dessa etapa do projeto. 

 

Figura 52 – Fluxograma da projeção de demanda de cargas 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A etapa de estimação e projeção tem como inputs as seguintes variáveis e bases de dados: 

séries históricas de dados observados e projetados dos Produtos Internos Brutos (PIB) das regiões 

relevantes (país de destino, no caso de exportação, e microrregião brasileira de destino, no caso de 

importação); taxas de câmbio real do Brasil e dos seus parceiros comerciais, os quais são provenientes 

do The Economist Intelligence Unit, divisão de pesquisa e análise do grupo The Economist; e preço das 

commodities, extraído do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb). Essa 

última variável é incluída no modelo de estimação apenas para casos de produtos primários com 

elevado grau de homogeneidade (e.g., minério de ferro e soja). 

A variável explicada (ou dependente) do modelo é a série histórica de volume de exportação 

(de 1997 até 2016) e do volume de importação (1997 até 2016), proveniente do MDIC, para o 

Complexo Portuário. A base de dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), por 

sua vez, é utilizada para calibrar o ponto de partida do último ano observado.  
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O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada 

carga de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na Figura 53. 

 

Figura 53 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

As variáveis explicativas, conforme indicado anteriormente, são, respectivamente, 

para importação: PIB doméstico, taxa de câmbio real e preço das commodities; e, para 

exportação: taxa de câmbio real, preço das commodities e PIB mundial. Os volumes são 

projetados por produto e microrregião e empilhados em formato de painel para obtenção do 

resultado de cada produto por sentido (importação e/ou exportação).  

A ideia fundamental de um painel de dados, com a utilização de um modelo econométrico 

dinâmico autorregressivo (ARELLANO, 2003), é que, por meio da combinação de série temporal e corte 

transversal, obtém-se o aumento dos graus de liberdade e estimativas mais confiáveis. 

Nesse contexto, a etapa de divisão modal é marcada pela separação dos pares O-D entre os 

modos de transporte. Nessa etapa, define-se que parcela dos pares O-D utilizará cada um dos modais 

de transporte disponíveis. Ou seja, para a soja exportada, define-se quais pares utilizariam ferrovia, 

rodovia ou hidrovia para chegar aos portos, de acordo com a analogia apresentada.  

A última etapa do modelo é a alocação de viagem, em que se definem os caminhos 

que as cargas irão percorrer para ir da sua origem até o seu destino. Vale ressaltar que, com o 

apoio do software SIGSEP (Sistema de Informação Geográfica da então SEP/PR), as etapas de 

divisão e alocação são realizadas simultaneamente no PNLP. No entanto, para que esse modelo 

possa ser aplicado a um estudo de planejamento de transportes, etapas anteriores e posteriores 

a essas quatro principais são necessárias. 
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Estimativa de projeção de demanda de cabotagem 

A metodologia de projeção de demanda de cabotagem utilizada baseia-se no mesmo 

princípio econométrico do longo curso e também nos resultados do PNLP para o Complexo 

Portuário de Recife e Suape. Entretanto, os dados utilizados para a estimativa do modelo são 

diferentes: além do volume observado que é coletado na base trimestral da ANTAQ, utiliza-se o 

PIB estadual brasileiro e uma matriz de distância entre os portos. No presente caso, as 

informações de movimentação de cabotagem de uma determinada instalação portuária (porto 

ou TUP) do Complexo são empilhadas com base no fluxo de cabotagem dessa instalação com os 

demais portos e TUPs de outros complexos. A Figura 54 apresenta a equação utilizada para 

estimar e projetar os fluxos de cabotagem. 

 

Figura 54 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O agrupamento de produtos utilizado para as estimativas de cabotagem é compatível 

com a classificação do longo curso, possibilitando a agregação dos volumes totais (longo curso 

e cabotagem) por complexo portuário. É importante ressaltar que os dados utilizados da ANTAQ 

passam por uma padronização, como evidencia a Figura 55. 

 

Figura 55 – Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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A partir da base original, os dados são tratados seguindo uma lógica de validação. A 

primeira delas diz respeito a identificar se aquele dado tem origem ou destino em plataforma 

marítima. Caso tenha, o dado é excluído, uma vez que, apesar de ser contabilizado como 

cabotagem pela ANTAQ, a informação não representa um fluxo originado e destinado a um 

complexo portuário e, por isso, não pode ser explicada pelas mesmas variáveis explicativas 

utilizadas para os demais fluxos. 

A segunda validação feita busca identificar informações em duplicidade. Esse caso 

ocorre quando dois portos registram exatamente o mesmo fluxo. Por exemplo, um produto que 

sai do porto A para o porto B pode ter sido registrado pelo porto A como embarque e pelo porto 

B como desembarque. Dessa forma, a mesma movimentação pode ter sido contabilizada duas 

vezes. Caso essa duplicidade tenha sido evidenciada, são feitos levantamentos nos Planos 

Mestres realizados nos ciclos anteriores e nas informações estatísticas do porto para certificar-

se de que a informação realmente apresenta dupla contagem. Em se confirmando essa hipótese, 

há exclusão da amostra. 

Feitas essas duas validações, obtém-se a base padronizada da ANTAQ, que é utilizada 

como input do modelo econométrico explicado anteriormente. O resultado, gerado por par O-

D, é agregado em complexo portuário para ser apresentado.  

Análise de mercado 

Para subsidiar as estimativas e projeções de demanda, são realizadas análises de mercado 

por produto movimentado no Complexo Portuário em estudo. Busca-se, durante a visita técnica ao 

Complexo Portuário, captar expectativas de crescimento dos principais players envolvidos nas 

atividades portuárias e de novos investimentos na área de influência do Complexo. 

São avaliadas diversas tendências de mercado para os principais produtos 

movimentados, tanto em termos conjunturais – como mudanças no perfil da produção agrícola, 

ganhos de produtividade, novos investimentos em capacidade de produção e flutuação de 

preços domésticos e internacionais – quanto em termos estruturais, tais como mudanças no 

padrão de consumo, esgotamento de recursos naturais (terras aráveis e potencial de mineração) 

e mudanças tecnológicas.  

Busca-se, ainda, analisar os dados e as análises de publicações de instituições de pesquisa, 

associações representativas e entidades diversas, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ministérios, Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado 

de Mato Grosso (Aprosoja), Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Associação 

Brasileira das Empresas Marítimas (Abremar), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), União da Indústria da Cana-De-Açúcar (Unica), análises setoriais do Valor 

Econômico, Confederação Nacional das Indústrias (CNI), entre outros. 

RESULTADOS 

Esta seção apresenta a memória de cálculo de cada grupo de produto movimentado no 

Complexo Portuário de Recife e Suape, projetada para o período de 2018 a 2060. Salienta-se que 

para alguns grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e cabotagem há 

resultados idênticos aos apresentados no PNLP 2017, isto é, coeficientes estimados para o PNLP são 
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os mesmos apresentados para projetar a demanda dos portos, enquanto que para outros fluxos 

foram estimados novos parâmetros, conforme os resultados apresentados a seguir. 

Açúcar 

As elasticidades de demanda estimadas para o açúcar estão detalhadas a seguir. Nas 

exportações para esse grupo de produtos, os determinantes da demanda foram as 

movimentações anteriores, os PIBs dos países de destino e a relação cambial com eles. Já para 

as importações e para a navegação de cabotagem, os determinantes da demanda foram as 

movimentações anteriores e os PIBs dos destinos dessas cargas. 

EXPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 9.971112142 

LOG(PIB) 0.37202852 

LOG(KG(-1)) 0.28257107 

Tabela 33 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de açúcar 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda dos países de destino gera um impacto de 3,7% nas 

exportações de açúcar no Complexo Portuário de Recife e Suape. O Gráfico 46 evidenciam a 

relação entre as variáveis. 

 

Gráfico 46 – Relação entre o PIB dos países importadores açúcar e o embarque do produto pelo 
Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em 2017, no Porto do Recife, foram movimentadas 289 mil toneladas de açúcar.  

Até 2060, espera-se um crescimento de cerca de 1,5% ao ano no total movimentado, atingindo 

540 mil toneladas. A projeção de demanda para o açúcar pode ser observada no Gráfico 47. 
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Gráfico 47 – Projeção de demanda de exportação de açúcar no Porto do Recife vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em relação ao Porto de Suape, foram movimentadas em 2017 cerca de 85 mil toneladas. 

Espera-se que em 2060, essa movimentação atinja 148 mil toneladas, crescendo uma taxa média 

de 1,3% ao ano, conforme ilustrado no Gráfico 48. 

  

Gráfico 48 – Projeção de demanda de exportação de açúcar no Porto de Suape vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Barrilha 

As elasticidades de demanda estimadas para a barrilha estão detalhadas a seguir. Para 

as navegações de longo curso, desembarque, desse grupo de produtos, os determinantes da 

demanda foram as movimentações anteriores, os PIBs dos destinos das cargas e as relações 

cambiais entre os países e o Brasil. A Tabela 34 demonstra os coeficientes estimados. 

 

Variable Coefficient 
C 6.915613868 

LOG(PIB) 0.483617336 

LOG(KG(-1)) -0.174869737 

LOG(CAMBIO) 0.415112352 

Tabela 34 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de barrilha 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que concerne à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda na região de destino gera um impacto de 4,8% nas 

importações de produtos químicos. O Gráfico 49 ilustra a relação entre as variáveis.  

 
Gráfico 49 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de produtos químicos e o desembarque 

do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em 2017, foram movimentadas 308 mil toneladas de barrilha no Complexo Portuário de 

Recife e Suape. Para 2060, espera-se que sejam movimentadas 849 mil toneladas, com um 

crescimento médio de 2,5% ao ano durante o período. O Gráfico 50 apresenta a projeção de demanda. 
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Gráfico 50 – Projeção de demanda de importação de barrilha vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Contêineres 

No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 5,3 milhões de 

toneladas de mercadorias em contêiner através do Porto de Suape, sendo essa uma das 

principais movimentações do Complexo em 2017, correspondendo a operações de embarque e 

desembarque de longo curso e cabotagem.  

Entretanto, dada a relação positiva entre o crescimento econômico e o comércio 

marítimo, verifica-se o potencial de expansão da movimentação de cargas conteinerizadas no 

Complexo. De acordo com dados da United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCDAT, 2017), o mercado de contêineres deverá ter uma expansão de 4,5% entre os anos de 

2017 e 2022, sendo a natureza de carga com maior expectativa de crescimento. 

Em relação a cabotagem, espera-se que em 2060 sejam desembarcados 3,7 milhões de 

toneladas, resultado de uma taxa média de crescimento de 1,8% ao ano.  No que se refere ao 

embarque de cabotagem, em 2017 foram movimentados cerca de 1,6 milhões de toneladas. 

Espera-se que essa movimentação alcance 4 milhões de toneladas, crescendo a uma taxa média 

de 2,3% ao ano. O Gráfico 51 e Gráfico 52 ilustram o crescimento previsto. 
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Gráfico 51 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de contêiner vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 
Gráfico 52 – Projeção de demanda de embarque de cabotagem de contêiner vs. evolução do PIB 

Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que diz respeito a navegação de longo curso, espera-se que as importações de 

contêiner no Porto de Suape alcancem 4,5 milhões de toneladas, partindo de 1,4 milhão em 

2017, crescendo a uma taxa média de crescimento de 2,6% ao ano. Para as exportações, a taxa 

média de crescimento esperada é de 1,3% ao ano, partindo de 433 mil toneladas movimentadas 

em 2017 e chegando em 760 mil toneladas em 2060, resultado de uma taxa média de 

crescimento de 1,3% ao ano. A projeção de demanda desses fluxos pode ser observada no 

Gráfico 53 e no Gráfico 54. 
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Gráfico 53 – Projeção de demanda de importação de contêiner vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 54 – Projeção de demanda de exportação de contêiner vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Coque de petróleo 

As elasticidades de demanda estimadas para o coque de petróleo estão detalhadas a 

seguir. Para esse produto, no embarque por cabotagem, o fator determinante da demanda foi 

o PIB dos destinos da carga. 

 

Variable Coefficient 
C 5.828237599 

LOG(PIB) 0.650082246 

Tabela 35 – Coeficientes estimados para a navegação de cabotagem de coque petróleo 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda dos estados de destino gera um impacto de 6,5% 

nos embarques de cabotagem de petróleo no Complexo Portuário de Recife e Suape.  

Para as importações, os determinantes da demanda foram a renda do país de destino e 

movimentações anteriores. A seguir são apresentadas as elasticidades estimadas para esse 

fluxo. De forma sucinta, um aumento da renda dos países de destino das exportações do coque 

de petróleo em 10%, gera um impacto de 6,6% nas movimentações.  

 

Variable Coefficient 
C 6.960496483 

LOG(PIB) 0.390830162 

LOG(CAMBIO) 0.319189792 

LOG(KG(-1)) 0.317114598 

Tabela 36 – Coeficientes estimados para a navegação de importação de coque petróleo 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

O Gráfico 55 evidencia a relação entre as variáveis. 

 

Gráfico 55 – Relação entre o PIB dos importadores de coque de petróleo e as importações do produto 
pelo Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Para as exportações, os determinantes da demanda foram a renda do país de destino, o 

câmbio e movimentações anteriores. A seguir são apresentadas as elasticidades estimadas para 

esse fluxo. De forma sucinta, um aumento da renda dos países de destino das exportações do 

coque de petróleo em 10%, gera um impacto de 3,9% nas movimentações. O Gráfico 56 

evidencia a relação entre as variáveis. 
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Variable Coefficient 
C 6.960496483 

LOG(PIB) 0.390830162 

LOG(CAMBIO) 0.319189792 

LOG(KG(-1)) 0.317114598 

Tabela 37 – Coeficientes estimados para a navegação de exportação de coque petróleo 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 56 – Relação entre o PIB dos importadores de coque de petróleo e as exportações do produto 
pelo Complexo Portuário de Recife e Suape. 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo 

movimente 1,0 milhão de toneladas da mercadoria, o que representa uma taxa média de 

crescimento de 2,9% ao ano. Esse resultado leva em consideração a conclusão dos trens I e II da 

RNEST, bem como o incremento da exportação dos volumes produzidos, os quais atualmente 

têm absorção pelo mercado interno.  As projeções de demanda para o coque de petróleo podem 

ser observadas no Gráfico 57, Gráfico 58, Gráfico 59 e Gráfico 60. 

 
Gráfico 57 – Projeção de demanda de embarque de cabotagem de coque petróleo 

Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 58 – Projeção de demanda de exportação de coque de petróleo 
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 59 – Projeção de demanda de importação de coque de petróleo 
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 60 – Projeção de demanda desembarque de coque de petróleo 
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Derivados de petróleo (Exceto GLP) 

As elasticidades de demanda estimadas para os derivados de petróleo (exceto GLP) estão 

detalhadas a seguir. Para esse produto, os determinantes para a demanda de cabotagem foram as 

movimentações passadas. Em relação ao longo curso, os determinantes foram as movimentações 

passadas, o PIB do país de destino e a taxa de câmbio, conforme as tabelas a seguir. 

CABOTAGEM 

Variable Coefficient 
C 5.141916064 

LOG(KG(-1)) 0.28139873 

Tabela 38 – Coeficientes estimados para a navegação de cabotagem de derivados de petróleo (exceto GLP) 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

EXPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 5.850267128 

LOG(PIB) 0.286315694 

LOG(CAMBIO) 0.380206501 

LOG(KG(-1)) 0.575803794 

Tabela 39 – Coeficientes estimados para exportação de derivados de petróleo (exceto GLP) 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 7.955403096 

LOG(PIB) 0.651044179 

LOG(CAMBIO) -0.575972499 

LOG(KG(-1)) 0.315250436 

Tabela 40 – Coeficientes estimados para importação de derivados de petróleo (exceto GLP) 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que concerne à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda das microrregiões brasileiras reflete em um aumento 

de 6,5% nas importações de derivados de petróleo (exceto GLP) no Complexo Portuário de 

Recife e Suape. No que se refere as exportações, um crescimento de 10% na renda dos países 

de destino impacta em 2,8% nas movimentações do Complexo. O Gráfico 61 e Gráfico 62 

evidenciam a relação entre as variáveis. 
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Gráfico 61 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de derivados de petróleo (exceto GLP) e 
o desembarque do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 62 – Relação entre o PIB dos países importadores de derivados de petróleo (exceto GLP) e o 
embarque do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao final do período projetado, em 2060, as expectativas são que o Complexo 

movimente 23 milhões de toneladas do produto, apresentando uma taxa média anual de 

crescimento de 1,6% ao ano. Os desembarques de cabotagem deverão apresentar a maior taxa 

de crescimento, 2,3% ao ano, seguido pelos desembarques de longo curso, com 1,9% ao ano. As 

navegações no sentido de embarque, tanto na cabotagem quanto no longo curso, apresentaram 

taxas médias de crescimento de 0,9% e 2,0% por ano, respectivamente. As projeções são 

apresentadas no Gráfico 63, Gráfico 64, Gráfico 65 e Gráfico 66. 
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Ressalta-se que as taxas de crescimento são mais elevadas no curto prazo, em função das 

obras previstas para a RNEST. Tem-se, entre os anos de 2017 e 2020, uma taxa média de 4,6% ao 

ano, e entre 2017 e 2025, com a conclusão do segundo trem, uma taxa média anual de 6,3%. 

 
Gráfico 63 – Projeção de demanda de embarque cabotagem de derivados de petróleo (exceto 

GLP) vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 64 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de derivados de petróleo (exceto GLP) 

vs. evolução do PIB 

Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 65 – Projeção de demanda de importação de derivados de petróleo (exceto GLP) vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 66 – Projeção de demanda de exportação de derivados de petróleo (exceto GLP) vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Etanol 

As elasticidades de demanda estimadas para etanol estão detalhadas a seguir. Para esse 

produto, os determinantes para a demanda de cabotagem foram as movimentações passadas 

juntamente com o PIB de Pernambuco. Em relação ao longo curso, os determinantes foram as 

movimentações passadas e o PIB do país de destino, conforme as tabelas a seguir. 
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CABOTAGEM 

Variable Coefficient 
C 6.687863519 

LOG(PIB) 0.827863031 

LOG(KG(-1)) 0.157797251 

Tabela 41 – Coeficientes estimados para a navegação de cabotagem de etanol 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 4.627082242 

LOG(PIB) 0.49689777 

LOG(KG(-1)) 0.383086355 

Tabela 42 – Coeficientes estimados para a navegação de importação de etanol 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que concerne à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda em Pernambuco reflete em um aumento de 8,2% 

nos desembarques de etanol no Complexo Portuário de Recife e Suape. No que se refere as 

importações, um crescimento de 10% na renda dos países de destino impacta em 4,9% nas 

movimentações do Complexo. O Gráfico 67 evidencia a relação entre as variáveis utilizadas nas 

estimativas de longo curso. 

 

Gráfico 67 – Relação entre o PIB dos países importadores de etanol e o embarque do produto pelo 
Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Desse modo, ao final do período projetado, a expectativa é de que o Complexo 

movimente, 846,5 mil toneladas de etanol, com taxa média de crescimento de 2,1% ao ano. 

Destaca-se que o crescimento é proveniente dos desembarques de cabotagem, os quais 

apresentam uma taxa média de crescimento de 2,4%, enquanto que as importações apresentam 

taxa média de crescimento de -13,4% ao ano, conforme o Gráfico 68 e o Gráfico 69  
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Gráfico 68 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de etanol vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 69 – Projeção de demanda de importação de etanol vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Fertilizantes 

As elasticidades de demanda estimadas para os fertilizantes estão detalhadas a seguir. 

Para esse produto, os determinantes da demanda foram as movimentações anteriores, os PIBs 

das microrregiões brasileiras de destino e a relação cambial entre eles e o Brasil. 

IMPORTAÇÂO 

Variable Coefficient 
C 8.058191892 

LOG(PIB) 0.395384186 

LOG(CAMBIO) -0.253857276 

LOG(KG(-1)) 0.465872430 

Tabela 43 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de fertilizantes 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Analisando a elasticidade calculada, para um aumento da renda dos países 

importadores de 10%, espera-se um aumento de 3,9% na demanda por desembarque de 

fertilizantes no Complexo Portuário de Recife e Suape. A correlação entre as variáveis PIB de 

destino das exportações e a quantidade exportada pode ser verificada no Gráfico 70. 

 
Gráfico 70 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de fertilizantes e o desembarque do 

produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo movimente 407,6 

mil toneladas de fertilizantes, apresentando taxa média de crescimento de 2,3% ao ano, impulsionada 

pelo crescimento das culturas agrícolas de Pernambuco, com destaque para a cana-de-açúcar e as 

frutas. Para os cenários otimista e pessimista as taxas previstas são de 2,4% e 2,2% respectivamente. A 

projeção de demanda para o fertilizante pode ser observada no Gráfico 71. 

 

Gráfico 71 – Projeção de demanda de importação de fertilizantes vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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GLP 

As elasticidades de demanda estimadas para o GLP estão detalhadas a seguir. Em suma, 

para esse produto os determinantes da demanda por importação foram as movimentações 

anteriores, PIBs das microrregiões de destino da carga e a relação cambial entre os países de 

origem e o Brasil. Para a cabotagem, o determinante foi o PIB  

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 7.955403096 

LOG(PIB) 0.651044179 

LOG(CAMBIO) -0.575972499 

LOG(KG(-1)) 0.315250436 

Tabela 44 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de GLP 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

CABOTAGEM 

Variable Coefficient 
C 5.141916064 

LOG(PIB) 0.28139873 

Tabela 45 – Coeficientes estimados para cabotagem de GLP 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Analisando a elasticidade calculada para a importação, para um aumento de 10% na 

renda dos países importadores, espera-se um aumento de 6,5% na demanda por GLP no 

Complexo Portuário de Recife e Suape. O Gráfico 72 apresenta a correlação entre as variáveis 

PIB das microrregiões de destino das importações e a quantidade desembarcada de GLP. 

 

Gráfico 72 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de GLP e o desembarque do produto 
pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Em 2060, espera-se a movimentação de 4 milhões de toneladas de GLP no Complexo, 

com um crescimento anual médio de 0,9%. Desse total, cerca de 61% refere-se ao desembarque 

de longo curso e 39% a cabotagem. A projeção de demanda dessa carga é apresentada no 

Gráfico 73, Gráfico 74 e Gráfico 75. 

 

Gráfico 73 – Projeção de demanda de importação de GLP vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 74 – Projeção de demanda de embarque de cabotagem de GLP vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 75 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de GLP vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Malte e cevada 

As elasticidades de demanda estimadas para malte e cevada estão detalhadas a seguir. 

Para esse produto, os fatores determinantes da demanda por importação foram as 

movimentações anteriores, os PIBs das microrregiões que importam a carga e as relações de 

câmbio com os países de origem desta. 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 6.996590946 

LOG(PIB) 0.59400145 

LOG(CAMBIO) -0.082154964 

LOG(KG(-1)) 0.383553807 

Tabela 46 – Coeficientes estimados para importação de malte e cevada 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que tange à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, tem-se que um crescimento de 10% na renda das microrregiões impacta em um 

aumento de 5,9% na importação de malte e cevada no Complexo Portuário de Recife e Suape. 

O Gráfico 76 demonstra a relação entre as variáveis. 
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Gráfico 76 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de malte e cevada e o desembarque do 

produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Espera-se que em 2060, a demanda de malte e cevada no Complexo atinja 507,2 mil 

toneladas, o que representa taxa média de crescimento de 2,9% ao ano. Para os cenários 

otimista e pessimista, as taxas previstas são de 3,1% e 2,6%, respectivamente. A projeção de 

demanda de importação de malte e cevada pode ser observada no Gráfico 77. 

 

Gráfico 77 – Projeção de demanda de importação de malte e cevada vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Máquinas e Aparelhos 

As elasticidades de demanda estimadas para o grupo máquinas e aparelhos estão 

detalhadas a seguir. Para esse produto, os fatores determinantes da demanda por importação 

foram as movimentações anteriores, os PIBs das microrregiões que importam a carga e as 

relações de câmbio do Brasil com os países de origem desta. 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 3.889890417 

LOG(PIB) 0.303413437 

LOG(CAMBIO) -0.785466921 

LOG(KG(-1)) 0.658996017 

Tabela 47 – Coeficientes estimados para importação de máquinas e aparelhos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda das microrregiões impacta em aumento de 3,0% na 

importação de máquinas e aparelhos no Complexo Portuário de Recife e Suape. O Gráfico 78 

evidencia a relação entre as variáveis. 

 
Gráfico 78 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de máquinas e aparelhos e o 

desembarque do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo movimente, 

aproximadamente, 4,4 mil toneladas de máquinas e equipamentos, apresentando taxa média 

de crescimento de 1,0% ao ano. Essa taxa se mostra mais elevada nos fluxos relativos ao 

embarque, os quais apresentam crescimento de 1,6% ao ano. Para os cenários otimista e 

pessimista as taxas previstas são de 1,4% e 0,8%, respectivamente, conforme Gráfico 79. 
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Gráfico 79 – Projeção de demanda de importação de máquinas e aparelhos vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Milho 

As elasticidades de demanda estimadas para o milho estão detalhadas a seguir. Para esse 

grupo, os fatores determinantes para a demanda foram as movimentações anteriores, os PIBs das 

microrregiões importadoras e as relações de câmbio entre o Brasil e os países de origem da carga. 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 7.590046341 

LOG(PIB) 0.5022696 

LOG(CAMBIO) 0.937684381 

LOG(KG(-1)) 0.160717256 

Tabela 48 – Coeficientes estimados para importação de milho 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Analisando a elasticidade calculada, para um aumento da renda das microrregiões 

importadoras de 10%, espera-se um aumento de 5% na demanda por importações de 

fertilizantes no Complexo Portuário de Recife e Suape. O Gráfico 80 apresenta a correlação entre 

as variáveis PIB de destino das importações e a quantidade importada de milho. 
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Gráfico 80 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de milho e o desembarque do produto 

pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Assim, ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimente 

aproximadamente 374,5 mil toneladas de milho, apresentando taxa média de crescimento de 

0,6% ao ano. Para os cenários otimista e pessimista essa taxa está prevista para 0,8% e 0,5%, 

respectivamente, conforme Gráfico 81. 

 
Gráfico 81 – Projeção de demanda de importação de milho vs. evolução do PIB 

Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Minério, metais e pedras 

As elasticidades de demanda estimadas para o grupo minério, metais e pedras estão 

detalhadas a seguir. Para esse produto, os determinantes da demanda por exportação foram as 

movimentações anteriores, o PIB dos países de destino e a relação cambial entre os países, 

enquanto que para as importações, os determinantes foram os PIBs das microrregiões de 

destino da carga e as movimentações passadas. 
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EXPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 6.960496483 

LOG(PIB) 0.390830162 

LOG(CAMBIO) 0.319189792 

LOG(KG(-1)) 0.317114598 

Tabela 49 – Coeficientes estimados para exportação de minérios, metais e pedras 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 10.08538283 

LOG(PIB) 0.669503624 

LOG(KG(-1)) 0.19556570 

Tabela 50 – Coeficientes estimados para importação de minérios, metais e pedras 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações de exportação em 

relação ao PIB utilizado, um crescimento de 10% na renda dos países de destino resulta em um 

aumento de 4% nas importações de minérios, metais e pedras no Complexo Portuário de Recife 

e Suape. Em relação a importações, um crescimento da renda das microrregiões importadoras 

de 6,7%. O Gráfico 82 e Gráfico 83 demonstra a relação entre as variáveis. 

 

Gráfico 82 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de concentrado de cobre e o embarque 
do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 83 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de concentrado de cobre e o 
desembarque do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em 2060 espera-se que as exportações da carga minérios, metais e pedras alcance 

9.779, enquanto que as importações deverão alcançar 115mil toneladas, crescendo a uma taxa 

de 1,9% ao ano. 

 

Gráfico 84 – Projeção de demanda de exportação de minérios, metais e pedras vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25

P
IB

 d
a 

re
gi

ão
 im

p
o

rt
ad

o
ra

 e
m

 lo
g

Importações em log

 -

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

 12,0

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

M
ilh

ar
es

Exportação (toneladas) PIB (U$ Bilhão)



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

 

Gráfico 85 – Projeção de demanda de importação de minérios, metais e pedras vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Petróleo 

As elasticidades de demanda estimadas para o petróleo estão detalhadas a seguir. Para 

esse produto, os determinantes da demanda foram as movimentações passadas e o PIB do 

estado brasileiro de destino. 

EXPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 8.106569985 

LOG(PIB) 0.765377926 

Tabela 51 - Coeficientes estimados para exportação de petróleo 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No concerne à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB utilizado, 

tem-se que um crescimento de 10% na renda do estado de destino gera um impacto de 7,6% 

nas exportações de petróleo no Complexo Portuário de Recife e Suape. 

De acordo com os resultados da projeção de demanda, ao final do período projetado, em 

2060, a expectativa é de que que o Complexo movimente, aproximadamente, 10,1 milhões de 

toneladas de petróleo, exclusivamente pelo Porto de Suape e apresentando taxa média de 

crescimento de 1,3% ao ano. Os resultados obtidos são diretamente relacionados com a conclusão do 

primeiro e do segundo trem da RNEST, prevista para 2020 e 2025, respectivamente.  Nesse caso, 

observa-se que as taxas médias de crescimento no curto prazo, até os anos de 2020 e 2025 são mais 

elevadas em comparação ao restante do período, da ordem de 8,1% ao ano no primeiro período e de 

11,7% ao ano no segundo período, conforme Gráfico 86 e Gráfico 87. 
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Gráfico 86 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de petróleo vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 87 – Projeção de demanda de embarque de cabotagem de petróleo vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Produtos químicos 

As elasticidades de demanda estimadas para o grupo produtos químicos estão 

detalhados a seguir. Em suma, os determinantes da demanda para a importação de produtos 

químicos foram as movimentações anteriores, os PIBs das microrregiões de destino da carga e 

as relações cambiais entre o Brasil e os países exportadores. 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 6.915613868 

LOG(PIB) 0.483617336 

LOG(CAMBIO) -0.174869737 

LOG(KG(-1)) 0.415112352 

Tabela 52 – Coeficientes estimados para importação de produtos químicos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Quanto à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB utilizado, tem-

se que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino leva a um aumento de 

4,8% nas importações de produtos químicos no Complexo Portuário de Recife e Suape.  

O Gráfico 88 ilustra a relação entre as variáveis. 

 

Gráfico 88 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de produtos químicos e o desembarque 
do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em relação a cabotagem, os determinantes da demanda de produtos químicos foram 

as movimentações anteriores e o PIB dos estados de destino. De acordo com os resultados 

obtidos, um crescimento na renda do estado de destino da cabotagem impacta em 5,6% nas 

movimentações de petróleo no Complexo Portuário de Recife e Suape.  

CABOTAGEM 

Variable Coefficient 
C 3.299270432 

LOG(PIB) 0.557575729 

LOG(KG(-1)) 0.411062038 

Tabela 53 – Coeficientes estimados para cabotagem de produtos químicos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Desse modo, ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que que o 

Complexo movimente, aproximadamente, 1,6 milhão de toneladas de produtos químicos, 

apresentando taxa média de crescimento de 2,3% ao ano. 
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Gráfico 89 – Projeção de demanda de importação de produtos químicos vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 90 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de produtos químicos vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Produtos siderúrgicos 

As elasticidades de demanda estimadas para os produtos siderúrgicos estão detalhadas 

a seguir. Os determinantes da demanda, tanto por importações quanto por exportações, foram 

as movimentações anteriores, os PIBs das regiões que receberam a carga e relação cambial entre 

os países de origem e destino. No que se refere a cabotagem os determinantes foram as 

movimentações anteriores juntamente com o PIB dos estados de destino. 
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EXPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 5.824803184 

LOG(PIB) 0.380040061 

LOG(CAMBIO) 0.334794795 

LOG(KG(-1)) 0.555297800 

Tabela 54 – Coeficientes estimados para exportação de produtos siderúrgicos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 9.728668940 

LOG(PIB) 0.618401823 

LOG(CAMBIO) -0.128310982 

LOG(KG(-1)) 0.189757895 

Tabela 55 – Coeficientes estimados para importação de produtos siderúrgicos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

CABOTAGEM 

Variable Coefficient 
C 2.715646956 

LOG(PIB) 0.307003003 

LOG(KG(-1)) 0.623271388 

Tabela 56 – Coeficientes estimados para a navegação de cabotagem de produtos siderúrgicos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Quanto à relação entre a elasticidade da demanda das movimentações e o PIB utilizado, 

um crescimento de 10% na renda dos países de destino leva a um aumento de 3,8% nas 

exportações, 6,1 na importação e 3% na movimentação de cabotagem de produtos siderúrgicos 

no Complexo Portuário de Recife e Suape. O Gráfico 91 e Gráfico 92 demonstram a relação entre 

as variáveis para o longo curso. 
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Gráfico 91 – Relação entre o PIB dos países de destino de produtos siderúrgicos e o embarque do 
produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 92 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de produtos siderúrgicos e o 
desembarque do produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimente 610,5 

mil toneladas de produtos siderúrgicos, apresentando a taxa média de crescimento de 2,0% ao 

ano. As exportações devem se manter como principal fluxo de movimentação, apresentando 

taxa média de crescimento de 2,2% ao ano. Para os cenários otimista e pessimista as taxas 

previstas são respectivamente, 2,4% e 1,5%. O Gráfico 93, Gráfico 94 e Gráfico 95 ilustram a 

demanda projetada. 
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Gráfico 93 – Projeção de demanda de exportação de produtos siderúrgicos vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 94 – Projeção de demanda de importação de produtos siderúrgicos 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 -

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

 1000,0

 1200,0

 1400,0

 -

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

M
ilh

ar
es

 d
e 

to
n

el
ad

as

Embarque PIB (U$ Bilhão)

B
ilh

õ
es

 d
e 

d
ó

la
re

s
 -

 500,0

 1000,0

 1500,0

 2000,0

 2500,0

 3000,0

 -

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

M
ilh

ar
es

 d
e 

to
n

el
ad

as

Desembarque PIB (U$ Bilhão)

B
ilh

õ
es

 d
e 

d
ó

la
re

s



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

 

Gráfico 95 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de produtos siderúrgicos 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Trigo 

As elasticidades de demanda estimadas para o trigo estão detalhadas a seguir. O fator 

determinante para a demanda desse produto foram as movimentações dos anos anteriores, os 

PIBs dos países de destino da carga e a relação cambial entre os países. 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 10.23813228 

LOG(PIB) 0.489383076 

LOG(CAMBIO) -0.380037431 

LOG(KG(-1)) 0.264137349 

Tabela 57 – Coeficientes estimados para importação de trigo 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB 

utilizado, um crescimento de 10% na renda dos países de destino gera um impacto de 4,8% nas 

exportações de trigo no Complexo Portuário de Recife e Suape. O Gráfico 96 evidencia a relação 

entre as variáveis. 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

M
ilh

ar
es

 d
e 

to
n

el
ad

as

Desembarque PIB (U$ Bilhão)

B
ilh

õ
es

 d
e 

d
ó

la
re

s



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

 

Gráfico 96 – Relação entre o PIB as microrregiões importadoras de trigo e o desembarque do produto  
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em 2060, espera-se que a demanda de trigo no Complexo atinja 741,1 mil toneladas, o 

que representa taxa média de crescimento de 1,0% ao ano. Para os cenários otimista e 

pessimista as taxas previstas são de 1,2% e 0,7%, respectivamente. Essa demanda atualmente é 

atendida pelo modal rodoviário, tendo como origem o município de Fortaleza (CE).  O Gráfico 

97 apresenta a projeção de demanda para trigo.  

 

Gráfico 97 – Projeção de demanda de importação de trigo vs. evolução do PIB 
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Veículos 

As elasticidades de demanda estimadas para os veículos estão detalhadas a seguir. Em 

suma, tanto as exportações quanto as importações tiveram como fatores determinantes para a 

demanda as movimentações dos anos anteriores, os PIBs dos destinos das cargas e as relações 

cambiais com os outros países. 

EXPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 6,6929 

LOG(PIB) 0,3940 

LOG(CAMBIO) 0,4337 

LOG(KG(-1)) 0,3807 

Tabela 58 – Coeficientes estimados para exportação de veículos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

IMPORTAÇÃO 

Variable Coefficient 
C 6,3574 

LOG(PIB) 0,5199 

LOG(CAMBIO) -0,2766 

LOG(KG(-1)) 0,3922 

Tabela 59 – Coeficientes estimados para importação de veículos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

CABOTAGEM 

Variable Coefficient 
C 2.427982821 

LOG(PIB) 0.422223204 

Tabela 60 – Coeficientes estimados para cabotagem de veículos 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Analisando a elasticidade calculada, um aumento de 10% na renda dos países 

importadores de veículos está relacionado a um aumento de 3,9% nas exportações da carga pelo 

Complexo Portuário de Recife e Suape. Enquanto isso, um aumento de 10% na renda das 

microrregiões importadoras está relacionado a um aumento de 5,2% na importação de veículos 

através do Complexo. No que se refere a cabotagem, um aumento de 10% na renda dos países 

importadores de veículos está relacionado a um aumento de 4,2%. O Gráfico 98 e o Gráfico 99 

apresentam a relação entre as variáveis. 
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Gráfico 98 – Relação entre o PIB dos países importadores de veículos e o embarque do produto pelo 
Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 99 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de veículos e o desembarque do 
produto pelo Complexo Portuário de Recife e Suape 

Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Em termos nacionais, no curto prazo, as expectativas são de que haja uma recuperação do 

consumo interno e que as exportações da indústria automobilística ultrapassem 3 milhões de 

veículos até 2020 (EM, 2018). Ainda, em termos regionais, há a expectativa que o Polo 

Automotivo irá responder por 6,5% do PIB do estado de Pernambuco, no mesmo horizonte de 

tempo (PERNAMBUCO, 2015f). 

Já para o longo prazo, as expectativas são que, com base no cenário tendencial, em 

2060, a demanda do Complexo seja de, aproximadamente, 291,3 toneladas de veículos (191,1 

mil unidades), apresentando taxa média de crescimento de 1,6% ao ano. Destaca-se que as 

exportações se mantem como principal fluxo, com participação relativa de 81% no total 

movimentado em 2060. Para os cenários otimista e pessimista a taxa prevista é de 1,8% e 1,3%, 

respectivamente. O Gráfico 100, o Gráfico 101, o Gráfico 102 e o Gráfico 103 apresentam 

projeções de demanda de veículos para o Complexo. 
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Gráfico 100 – Projeção de demanda de exportação de veículos vs. evolução do PIB 

Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 
Gráfico 101 – Projeção de demanda de importação de veículos vs. evolução do PIB 

Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 102 – Projeção de demanda de embarque de cabotagem de veículos  
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 103 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de veículos  
Fonte: ANTAQ (2018d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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APÊNDICE 4 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CAPACIDADE 

DE CAIS
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O objetivo do presente capítulo é apresentar os principais conceitos da metodologia 

de cálculo de capacidade operacional de cais, por carga, assim como os parâmetros operacionais 

considerados para o Complexo Portuário de Recife e Suape. 

CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

A metodologia proposta para calcular a capacidade de diferentes terminais de carga 

segue três passos: 

1. O terminal é “convertido” em uma sequência de componentes de fluxo (cais e 

armazenagem); 

2. A capacidade de cada componente é calculada utilizando uma formulação algébrica; e 

3. A capacidade do componente mais limitante é identificada e assumida como capacidade do 

terminal inteiro (o “elo fraco”). 

O método de cálculo para cada componente de fluxo é listado nas seções que seguem. 

A ênfase é dada no cais, por geralmente se constituir no limitante das movimentações e por sua 

ampliação ser considerada mais onerosa do que a da armazenagem. 

Nesta seção, são calculados valores de capacidade de cais obtidos para cada carga 

relevante movimentada no Complexo durante o horizonte de planejamento. 

No documento a ser elaborado para a presente seção, os seguintes conteúdos estarão 

compreendidos:  

» Premissas de cálculo 

» Tabela contendo a capacidade de movimentação das mercadorias por trecho de cais 

» Tabela com resumo da capacidade de cais por mercadoria 

A seguir é apresentada a metodologia a ser utilizada no cálculo da capacidade de cais 

dos complexos portuários. 

Aspectos gerais do método 

O cálculo da capacidade possui associação íntima com os conceitos de utilização, 

produtividade e nível de serviço. Um terminal não tem uma capacidade inerente ou independente; 

sua capacidade é uma função direta do que é percebido como uma utilização plausível, 

produtividade alcançável e nível de serviço desejável. Colocando de forma simples, a capacidade do 

porto depende da forma com que suas instalações são operadas. Esses conceitos vão ao encontro 

do pensamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e 

da The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), organizações que são 

referências em planejamento portuário (UNCTAD, 1985; PIANC, 2014). 

Na elaboração dos Planos Mestres dos complexos portuários estudados, é desejável que 

a metodologia a ser aplicada para o cálculo dessas capacidades seja padronizada e apoiada em 

hipóteses uniformes a todos os berços e/ou terminais que movimentam o mesmo tipo de carga. 

Para os cálculos de capacidade de cais, é utilizado o Sistema de Cálculo de Capacidade 

desenvolvido pelo LabTrans/UFSC. A fórmula básica na qual o sistema se baseia para os cálculos 

é a seguinte.  
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𝐶 =
𝜌. 𝐴. 𝑛

�̅�
. �̅� 

 

Onde: 

C é a capacidade do trecho de cais (unidades/ano);  

ρ é o índice de ocupação de cais admissível (adimensional);  

A é o tempo disponível no ano operacional (h/ano);  

𝑛 é o número de berços do trecho de cais (adimensional);  

�̅� é o tempo médio de atendimento para o trecho de cais (h/navio);  

�̅� é o lote médio atendido no trecho de cais (unidades/navio). 

 

São adotadas as seguintes premissas:  

» Os indicadores operacionais são calculados conforme consta na seção referente à análise 

das operações do porto. 

» O cálculo da capacidade de cais é feito para as cargas consideradas relevantes em cada 

trecho de cais. 

» O nível de serviço considerado admissível é função do índice de ocupação, que é calculado 

com o emprego de teoria de filas sempre que possível, para um dado tempo médio de 

espera admissível. Ressalva-se que, quando necessário, são realizados ajustes buscando 

uma ocupação de cais admissível compatível com a realidade operacional do terminal. 

» Os tempos médios de espera admissíveis são de 6 ou 12 horas para terminais de 

contêineres, e de 48 horas para outras cargas. 

Há ainda o parâmetro denominado tempo entre atracações sucessivas, que é o tempo que 

tipicamente leva para uma embarcação desatracar e a próxima atracar em um mesmo berço quando 

há fila, de forma que não há disponibilidade do cais para a movimentação de carga nesse período. Os 

valores foram calculados de acordo com a base de dados da ANTAQ (descartando-se os tempos 

superiores a 10 horas) ou conforme informação disponibilizada pelo porto ou terminal. 

Se as chegadas dos navios ao porto seguissem rigidamente uma programação pré-

estabelecida, se os tempos de atendimento aos navios também pudessem ser rigorosamente previstos 

e caso todo o sistema logístico do porto fosse contínuo, sem interrupções ou ociosidades, ou seja, num 

cenário ideal, um trecho de cais ou berço poderia operar com utilização próxima de 100% de utilização. 

No entanto, devido às flutuações nos tempos de atendimento, que fogem ao controle dos operadores 

portuários, variações nas chegadas dos navios, por fatores também fora do controle dos armadores 

entre outros aspectos que aferem a logística portuária, uma utilização próxima de 100% resultaria em 

um notável congestionamento, caracterizado por longas filas de espera para atracação. Por essa razão, 

torna-se necessário especificar um padrão de serviço que limite o índice de ocupação do trecho de cais 

ou berço. Isso é feito por meio do índice de ocupação admissível, conforme abordado anteriormente.  
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Ressalta-se que, ao se basear nas atracações ocorridas no ano-base, toda a realidade 

operacional recente do porto é refletida nos cálculos, uma vez que são incluídas as paralisações 

durante as operações (por quaisquer razões) que afetam a produtividade média, demoras na 

substituição de um navio no mesmo berço (por questões da praticagem, marés, ou problemas 

climáticos, dentre outros), tamanho das consignações, muitas vezes função do porte bruto dos 

navios, entre outros.  

Os carregadores ou descarregadores de navios não são capazes de manter suas 

capacidades nominais durante toda a operação devido a interrupções que ocorrem durante o 

serviço (abertura/fechamento de escotilhas, chuvas, trocas de terno, etc.), e também devido as 

taxas menores de movimentação da carga no fim da operação com um porão. Ainda, muitas 

vezes, embora um berço possa ser equipado com dois carregadores ou descarregadores, devido 

à configuração do navio e à necessidade de manter o seu trim, o número efetivo de 

equipamentos é menor. Essas questões também são capturadas pela produtividade média do 

berço (por hora de operação), incluída como dado de entrada nos cálculos efetuados a partir 

dos parâmetros controláveis. 

Teoria de filas 

Conforme mencionado, o método utilizado emprega a teoria de filas, que é um ramo 

da matemática aplicada que utiliza conceitos de processos estocásticos. Trata-se de um método 

analítico. No caso da aplicação da teoria de filas a portos, os clientes são as embarcações e os 

servidores são os berços. 

São realizadas análises estatísticas dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas 

dos navios ao porto e dos tempos de atendimento, buscando identificar as distribuições de 

probabilidades que os explicam, os tempos entre atracações sucessivas no mesmo trecho de 

cais e o regime de atendimento das cargas não prioritárias. Para identificar a distribuição 

probabilística dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas dos navios ao porto e dos 

tempos de atendimento, são utilizados os testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov e 

Anderson-Darling. 

Os modelos de fila utilizados na resolução do método são os seguintes, utilizando-se a 

notação de Kendall (distribuição de tempos entre chegadas sucessivas/distribuição de tempos 

de atendimento/número de servidores): M/M/c, M/G/1, M/Ek/c e M/D/c. 

As abreviações utilizadas para as distribuições de probabilidade são as seguintes: 

» M é a distribuição negativa exponencial, ou de Markov; 

» Ek é a distribuição Erlang com parâmetro k. 

» D é a distribuição determinística. 

» G é a distribuição geral, ou seja, nada se afirma sobre a distribuição. 

Além dos modelos de fila listados, que estão embutidos no Sistema de Cálculo de 

Capacidade, são utilizados os modelos de fila M/E2/c, E2/E2/c e Ek/Em/1 quando aplicáveis. As 

tabelas que possibilitam a obtenção dos índices de ocupação de cais para esses modelos 

encontram-se em Groenveld (2001). 
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A disciplina de filas utilizada é a First In First Out, ou seja, as primeiras embarcações a 

chegarem são as primeiras a serem atendidas. As exceções se aplicam em casos em que há 

prioridade de atracação de determinados tipos de carga no trecho de cais. 

Os terminais que operam com janelas de atracação também são representados pelo modelo 

de filas, visto que, observando os instantes de chegadas registrados nota-se um padrão estocástico. 

Quando nenhum modelo de filas se aplica, o valor do índice de ocupação é definido 

como uma função do número de berços disponíveis. Essa função é uma linha reta unindo 65% 

para trechos de cais com somente uma posição de atracação a 80% para os trechos de cais com 

quatro ou mais posições de atracação. 

Capacidade futura 

O cálculo da capacidade é dividido em dois momentos: o primeiro se refere à estimativa 

da capacidade atual de movimentação de cargas, e o segundo às capacidades futuras, uma vez 

que níveis de produtividade, lotes médios, tamanho dos navios, produtos movimentados, 

dentre outros fatores, interferem na capacidade futura de movimentação de cargas. Por esse 

motivo, a metodologia abrange esses dois momentos, como demonstrado a seguir. 

As capacidades futuras serão calculadas para o ano-base e a cada período de cinco anos, 

até o ano limite do horizonte de planejamento de 30 anos.  

Para realizar esses cálculos, alguns ajustes aos dados de entrada do Sistema de Cálculo 

de Capacidade devem ser feitos. Dentre esses ajustes, pode-se citar: 

» Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens; 

» Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão; 

» Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos 

logísticos ou industriais; e 

» O mix dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar. 

Para estimar os lotes e comprimentos médios futuros, foram feitas previsões sobre o 

tamanho dos navios que frequentarão os portos nos anos vindouros, de acordo com as premissas 

estabelecidas na seção 4.2 Demanda sobre o acesso aquaviário. 

Como inputs dos modelos, serão utilizadas bases de dados de atracações, cujos principais 

dados são as subdivisões dos tempos de ciclo das embarcações e valores movimentados. 

PARÂMETROS DE CÁLCULO - VARIÁVEIS  

» Demanda (t): refere-se à demanda projetada para uma mercadoria em um trecho de cais. 

» Lote médio (t): é a quantidade média carregada/descarregada nas embarcações que 

movimentam uma mercadoria em um trecho de cais. 

» Produtividade (t/h): é a razão entre as quantidades movimentadas em uma atracação e seu 

tempo operacional. 

» Tempo inoperante: refere-se ao período de tempo entre a atracação e o início da operação, 

somado ao período de tempo entre o término da operação e a desatracação. 
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» Tempo entre atracações sucessivas (h): refere-se ao tempo necessário para a desatracação 

de uma embarcação e a atracação de outra.  

» Trecho de cais contínuo: um trecho de cais é considerado contínuo quando não possui 

delimitações de berços definidas, onde o número possível de atracações simultâneas 

depende do comprimento das mesmas. 

» Comprimento do trecho de cais (m): refere-se à extensão acostável do trecho de cais. 

» Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m): é a média dos comprimentos das 

embarcações que movimentam uma carga em um trecho de cais. 

» Distância entre navios (m): é o espaço localizado entre embarcações atracadas em um 

trecho de cais contínuo.  

» Nº berços: é o número de berços disponíveis para a movimentação de cargas em um trecho 

de cais. 

» Ano operacional (dias): é o número de dias que o trecho de cais opera no período de um ano. 

» Tempo operacional por dia (h): é a quantidade de horas que o trecho de cais opera durante 

o período de um dia. 

» Modelo de fila: é o modelo de filas, segundo notação de Kendall, que melhor representa o 

regime de chegada e atendimento de embarcações no trecho de cais. 

» Índice de ocupação admissível (%): indica o percentual de utilização admissível para o trecho 

de cais. 

» Índice de ocupação estimado (%): indica o percentual de utilização necessário para que se 

atenda a toda a demanda de movimentação do trecho de cais, com base nos indicadores 

operacionais calculados e parâmetros definidos para o cálculo de capacidade de cais. 

Ressalta-se que o índice de ocupação estimado no ano-base difere do índice de ocupação 

observado, apresentado no capítulo de Infraestrutura e Operações Portuárias, o qual se 

refere à relação entre o tempo de ocupação observado no ano-base do estudo e as horas 

operacionais disponíveis do trecho de cais. 

» Trecho de cais prioritário: indica se as cargas movimentadas no trecho de cias devem ser 

consideradas prioritárias ou não. 

» Participação no trecho de cais (%): indica o percentual de horas demandadas por uma 

mercadoria em relação ao total de horas demandadas para a movimentação de 

mercadorias em um trecho de cais. 

» Horas trechos prioritários (h): refere-se ao tempo utilizado por cargas com prioridade de 

atracação no trecho de cais, e consequentemente indisponível para as cargas sem 

prioridade. 

» Capacidade (t/ano): indica a capacidade anual de movimentação de uma mercadoria em 

um trecho de cais. 

Como visto anteriormente, a capacidade total de movimentação em um trecho de 

cais pode ser calculada a partir da seguinte equação: 

𝐶 =
𝜌. 𝐴. 𝑛

�̅�
. �̅� 
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Ou, fazendo as modificações algébricas necessárias, chegamos a: 

𝐶 =
𝜌. 𝐴. 𝑛

∑ 𝑇
𝑁𝑢𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐

.
𝐷

𝑁𝑢𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐
=

𝜌. 𝐴. 𝑛

∑ 𝑇
. 𝐷 

 Onde D, Num Atrac e T representam respectivamente a demanda, o número de 

atracações e o tempo total de atendimento médio de uma embarcação. 

Assumindo que o índice i seja utilizado para designar as mercadorias 

movimentadas e j seja o índice que represente os trechos de cais, pode–se calcular a 

capacidade de movimentação de uma mercadoria movimentada em um trecho de cais 

utilizando a seguinte equação: 

𝐶𝑖,𝑗 =
𝜌𝑗. 𝐴𝑗. 𝑛𝑗

∑ (𝑇𝑖,𝑗)𝑖

. 𝐷𝑖,𝑗 

Realizando as devidas manipulações algébricas chega-se a seguinte equação: 

𝐶𝑖,𝑗 =
𝜌𝑗 . 𝐴𝑗. 𝑛𝑗

∑ (𝑇𝑖,𝑗)𝑖

. 𝐷𝑖,𝑗.
𝑇𝑖

∑ (𝑇𝑖,𝑗)𝑖

.
∑ (𝑇𝑖,𝑗)𝑖

𝑇𝑖,𝑗
 =  

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗. 𝑛𝑗

𝑇𝑖,𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗.

𝑇𝑖,𝑗

∑ (𝑇𝑖,𝑗)𝑖

 

Ou 

𝑂𝑢𝐶𝑖,𝑗 =
𝜌𝑗 . 𝐴𝑗. 𝑛𝑗

𝑇𝑖,𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗. 𝑃𝑖,𝑗 

Onde 𝑇𝑖,𝑗 representa o tempo total de atendimento às embarcações que 

movimentam a mercadoria i no trecho de cais j.  

Já 
𝑇𝑖,𝑗

∑ (𝑇𝑖,𝑗)𝑖
 representa a fração de horas demandadas pela mercadoria i em relação 

ao total de horas demandadas no trecho de cais “j”, chamado aqui de participação no trecho 

de cais e representado por 𝑃𝑖,𝑗. 

Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (𝑛𝑗) é calculado levando em 

consideração o comprimento do trecho de cais, comprimento médio dos navios no trecho 

de cais e a distância entre navios. Para os trechos de cais não contínuos, não foram 

apresentados nas tabelas de parâmetros de cálculo os valores referentes às informações das 

embarcações e do cais, supracitadas. 

Com a equação acima é possível calcular a capacidade de movimentação anual de 

uma mercadoria em um trecho de cais prioritário. Para trechos de cais não prioritários ainda 

é preciso subtrair as horas utilizadas nas movimentações de mercadorias nos trechos de cais 

prioritários vinculados.  

𝐶𝑖,𝑗 =
𝜌𝑗 . 𝐴𝑗. 𝑛𝑗 − 𝐻𝑗

𝑇𝑖,𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗. 𝑃𝑖,𝑗 

Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a 

seguir da seguinte forma:  

» 𝜌𝑗  →Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 

» 𝐴𝑗 →𝐴𝑛𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑎𝑠) 𝑋 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 (ℎ) 
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» 𝑛𝑗  → 𝑁º 𝑏𝑒𝑟ç𝑜𝑠 

» 𝐻𝑗→𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜. 

» 𝑇𝑖,𝑗→[𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 +  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (ℎ)  +

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 (ℎ)] 𝑋 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 =  

[
𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑡/ℎ)
+  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (ℎ)  +

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 (ℎ)]  𝑋 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡)

𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (𝑡)
   

» 𝐷𝑖,𝑗 → 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡) 

» 𝑃𝑖,𝑗 → 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑠 (%) 
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PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Porto do Recife 

Açúcar a granel 

Embarque 

     2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

R
EC

-T
A

 

 Demanda (t) 212.351 223.546 241.842 263.486 287.495 313.136 340.821 369.218 397.652 426.085 

 Lote médio (t) 19.305 19.382 19.382 20.391 20.391 20.391 20.727 20.727 20.727 20.727 

 Produtividade (t/h) 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

 Tempo inoperante (h) 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

 Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

 Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

 Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

 Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

 Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 Modelo de fila - - - - - - - - - - 

 Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

 Índice de ocupação estimado 8,37% 8,80% 9,52% 10,26% 11,20% 12,20% 13,23% 14,33% 15,44% 16,54% 

 Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Capacidade (t/ano) 1.649.806 1.651.229 1.651.229 1.668.948 1.668.948 1.668.948 1.674.549 1.674.549 1.674.549 1.674.549 

Tabela 61 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de açúcar a granel no REC-TA do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)  
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Açúcar ensacado 

Embarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Tr
ec

h
o

-0
3

-0
4

-0
5

 

Demanda (t) 76.474 80.353 82.542 85.352 89.074 93.557 98.532 103.594 108.660 113.725 

Lote médio (t) 19.119 19.195 19.195 20.194 20.194 20.194 20.527 20.527 20.527 20.527 

Produtividade (t/h) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Tempo inoperante (h) 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 21,99% 19,77% 15,63% 15,02% 14,40% 13,83% 13,33% 12,88% 12,49% 12,13% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 190.109 170.959 135.133 130.036 124.679 119.764 115.528 111.598 108.238 105.081 

Tabela 62 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de açúcar ensacado no Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Milho 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
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Demanda (t) 90.094 95.583 97.923 100.067 102.888 106.365 110.177 113.945 117.731 121.517 

Lote médio (t) 30.031 31.005 31.005 32.077 32.077 32.077 32.953 32.953 32.953 32.953 

Produtividade (t/h) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Tempo inoperante (h) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 18,69% 19,76% 20,51% 21,30% 22,27% 23,26% 24,25% 25,25% 26,25% 27,25% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 46,14% 46,24% 45,64% 44,87% 44,13% 43,68% 43,37% 43,08% 42,81% 42,57% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 313.390 314.380 310.303 305.299 300.301 297.193 295.278 293.311 291.519 289.859 

Tabela 63 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de milho no RECA-01 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 28.455 30.189 30.928 31.605 32.496 33.594 34.798 35.988 37.184 38.380 

Lote médio (t) 28.455 29.378 29.378 30.393 30.393 30.393 31.224 31.224 31.224 31.224 

Produtividade (t/h) 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

Tempo inoperante (h) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 15,62% 16,48% 17,60% 18,96% 20,86% 23,28% 26,14% 29,17% 32,20% 35,24% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 32,91% 32,02% 29,52% 27,54% 25,75% 23,85% 21,97% 20,37% 19,06% 17,98% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 111.504 108.675 100.170 93.633 87.529 81.083 74.796 69.317 64.868 61.185 

Tabela 64 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de milho no RECA-02 - Temporada - do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 159.133 168.829 172.961 176.748 181.731 187.872 194.605 201.261 207.949 214.636 

Lote médio (t) 31.827 32.859 32.859 33.994 33.994 33.994 34.923 34.923 34.923 34.923 

Produtividade (t/h) 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 

Tempo inoperante (h) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 14,89% 13,50% 10,64% 10,10% 9,54% 9,02% 8,55% 8,13% 7,76% 7,43% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 395.594 359.200 283.160 269.280 254.374 240.499 228.174 216.811 207.142 198.322 

Tabela 65 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de milho no Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Barrilha 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
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Demanda (t) 27.422 28.713 31.348 34.833 39.481 45.437 52.706 60.286 67.879 75.472 

Lote médio (t) 6.763 6.398 6.398 6.617 6.617 6.617 6.763 6.763 6.763 6.763 

Produtividade (t/h) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Tempo inoperante (h) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 22,03% 23,37% 25,71% 28,63% 32,59% 37,53% 43,33% 49,47% 55,62% 61,78% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 21,50% 21,42% 21,26% 21,09% 21,00% 20,98% 21,01% 21,05% 21,08% 21,10% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 80.925 79.857 79.251 79.070 78.754 78.684 79.061 79.205 79.320 79.411 

Tabela 66 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de barrilha – granel sólido – RECA-02 Fora da temporada do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 26.685 27.941 30.506 33.896 38.419 44.215 51.289 58.666 66.055 73.443 

Lote médio (t) 6.763 6.398 6.398 6.617 6.617 6.617 6.763 6.763 6.763 6.763 

Produtividade (t/h) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Tempo inoperante (h) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 15,62% 16,48% 17,60% 18,96% 20,86% 23,28% 26,14% 29,17% 32,20% 35,24% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 39,64% 38,49% 37,81% 38,21% 39,37% 40,60% 41,79% 42,84% 43,69% 44,39% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 104.568 100.584 98.804 100.422 103.484 106.719 110.244 112.997 115.233 117.084 

Tabela 67 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de barrilha – granel sólido – RECA-02 Temporada do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 163.630 171.333 187.058 207.849 235.583 271.125 314.501 359.734 405.040 450.345 

Lote médio (t) 8.612 8.147 8.147 8.426 8.426 8.426 8.612 8.612 8.612 8.612 

Produtividade (t/h) 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 

Tempo inoperante (h) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 14,49% 13,07% 10,98% 11,31% 11,77% 12,39% 13,13% 13,80% 14,37% 14,82% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 406.772 364.528 306.239 316.662 329.752 347.073 368.751 387.527 403.469 416.115 

Tabela 68 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de barrilha – granel sólido – Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 44.109 46.185 50.424 56.029 63.505 73.086 84.778 96.971 109.184 121.397 

Lote médio (t) 8.577 8.785 8.785 9.086 9.086 9.086 9.286 9.286 9.286 9.286 

Produtividade (t/h) 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Tempo inoperante (h) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 22,03% 23,37% 25,71% 28,63% 32,59% 37,53% 43,33% 49,47% 55,62% 61,78% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 68,46% 67,42% 66,91% 66,58% 66,31% 66,25% 66,46% 66,58% 66,68% 66,75% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 130.169 128.451 127.475 127.184 126.676 126.564 127.169 127.403 127.587 127.734 

Tabela 69 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de barrilha – carga geral – RECA-02 Fora da temporada do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 7.356 7.702 8.409 9.344 10.591 12.189 14.139 16.172 18.209 20.246 

Lote médio (t) 8.577 8.785 8.785 9.086 9.086 9.086 9.286 9.286 9.286 9.286 

Produtividade (t/h) 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Tempo inoperante (h) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 15,62% 16,48% 17,60% 18,96% 20,86% 23,28% 26,14% 29,17% 32,20% 35,24% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 21,63% 20,76% 20,40% 20,67% 21,30% 21,97% 22,66% 23,22% 23,68% 24,06% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 28.826 27.727 27.237 27.683 28.527 29.418 30.390 31.149 31.766 32.276 

Tabela 70 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de barrilha – carga geral – RECA-02 Temporada do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 39.109 40.950 44.708 49.678 56.306 64.801 75.168 85.979 96.808 107.636 

Lote médio (t) 4.889 5.007 5.007 5.178 5.178 5.178 5.293 5.293 5.293 5.293 

Produtividade (t/h) 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Tempo inoperante (h) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 10,38% 9,29% 7,80% 8,04% 8,38% 8,82% 9,35% 9,83% 10,23% 10,55% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 97.222 87.125 73.194 75.685 78.814 82.953 88.135 92.622 96.433 99.455 

Tabela 71 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de barrilha – carga geral –Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 146.860 174.795 192.952 217.322 245.224 276.036 308.739 341.691 374.644 407.598 

Lote médio (t) 6.385 6.584 6.584 6.910 6.910 6.910 6.946 6.946 6.946 6.946 

Produtividade (t/h) 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Tempo inoperante (h) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 11,34% 11,49% 9,76% 10,14% 10,52% 10,83% 11,08% 11,27% 11,42% 11,53% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 365.084 371.893 315.888 331.094 343.248 353.360 361.996 368.090 373.192 376.617 

Tabela 72 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de fertilizantes no Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Malte e cevada 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

R
EC

A
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o
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d

a 

Demanda (t) 7.718 9.135 10.658 12.499 14.628 16.952 19.395 21.861 24.327 26.793 

Lote médio (t) 3.859 3.943 3.943 4.222 4.222 4.222 4.500 4.500 4.500 4.500 

Produtividade (t/h) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Tempo inoperante (h) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 22,03% 23,37% 25,71% 28,63% 32,59% 37,53% 43,33% 49,47% 55,62% 61,78% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 10,04% 11,16% 11,83% 12,33% 12,68% 12,76% 12,53% 12,37% 12,25% 12,14% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 22.776 25.408 26.944 28.373 29.179 29.356 29.093 28.721 28.427 28.192 

Tabela 73 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de malte e cevada no RECA-02 Fora da temporada do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
Tr

ec
h

o
-0

3
-0

4
-0

5
 

Demanda (t) 138.380 163.794 191.092 224.102 262.269 303.944 347.745 391.951 436.172 480.393 

Lote médio (t) 7.283 7.442 7.442 7.968 7.968 7.968 8.493 8.493 8.493 8.493 

Produtividade (t/h) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

Tempo inoperante (h) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 16,42% 16,59% 14,90% 16,15% 17,36% 18,40% 19,17% 19,86% 20,43% 20,87% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 344.004 348.488 312.843 341.424 367.106 389.085 407.730 422.234 434.481 443.879 

Tabela 74 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de malte e cevada no Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Coque de petróleo 

Embarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Tr
ec

h
o

-0
3

-0
4

-0
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Demanda (t) 87.442 232.183 698.034 727.242 757.057 787.484 818.533 850.211 882.533 926.941 

Lote médio (t) 29.147 31.267 31.267 32.857 32.857 32.857 33.731 33.731 33.731 33.731 

Produtividade (t/h) 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Tempo inoperante (h) 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 5,06% 11,38% 26,33% 25,35% 24,24% 23,06% 21,88% 20,88% 20,04% 19,52% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 217.375 493.993 1.142.775 1.107.968 1.059.674 1.008.076 959.728 915.900 879.111 856.487 

Tabela 75 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de coque de petróleo no Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Trigo 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

R
EC

A
-0

1
 

Demanda (t) 100.085 105.639 110.870 116.960 123.887 130.471 136.957 143.319 149.680 156.041 

Lote médio (t) 11.749 11.749 11.749 11.976 11.976 11.976 12.204 12.204 12.204 12.204 

Produtividade (t/h) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Tempo inoperante (h) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 18,69% 19,76% 20,51% 21,30% 22,27% 23,26% 24,25% 25,25% 26,25% 27,25% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 53,86% 53,76% 54,36% 55,13% 55,87% 56,32% 56,63% 56,92% 57,19% 57,43% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 348.144 347.455 351.331 356.837 361.592 364.548 367.051 368.923 370.628 372.209 

Tabela 76 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de trigo no RECA-01 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
Tr

ec
h

o
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3
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4
-0

5
 

Demanda (t) 46.961 49.568 52.022 54.879 58.130 61.219 64.262 67.247 70.232 73.217 

Lote médio (t) 14.701 14.701 14.701 14.985 14.985 14.985 15.270 15.270 15.270 15.270 

Produtividade (t/h) 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Tempo inoperante (h) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 30,17% 35,25% 45,81% 49,23% 53,58% 58,59% 63,97% 69,62% 75,29% 81,17% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 5,43% 4,91% 3,96% 3,89% 3,78% 3,64% 3,50% 3,37% 3,25% 3,14% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 116.743 105.460 85.167 83.610 81.366 78.368 75.348 72.443 69.960 67.652 

Tabela 77 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de trigo no Trecho-03-04-05 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Navios de cruzeiro 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

R
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A
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Demanda (t) 6 10 13 15 15 15 15 15 15 15 

Lote médio (t) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Produtividade (t/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo inoperante (h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 2,18% 3,27% 4,60% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Tabela 78 – Parâmetros de cálculo de capacidade de passageiros no RECA-06 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
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Demanda (t) 12 17 25 27 27 27 27 27 27 27 

Lote médio (t) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Produtividade (t/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo inoperante (h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 3,78% 5,67% 7,98% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 131,64% 133,97% 137,14% 141,19% 147,25% 155,78% 167,25% 181,39% 198,19% 218,40% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Tabela 79 – Parâmetros de cálculo de capacidade de passageiros no RECA-02 do Porto do Recife 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Porto de Suape 

Derivados de petróleo (exceto GLP) 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L3
 B

 

Demanda (t) 618.816 722.329 817.837 940.588 1.054.150 1.178.985 1.301.263 1.423.339 1.545.562 1.667.821 

Lote médio (t) 31.279 36.017 37.989 39.962 41.142 41.142 43.503 43.840 43.840 44.515 

Produtividade (t/h) 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 

Tempo inoperante (h) 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais 
(m) 

- - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 74,07% 32,13% 45,59% 47,20% 48,84% 51,12% 52,37% 54,43% 56,61% 58,59% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 14,68% 37,24% 29,10% 31,71% 33,97% 36,30% 38,31% 40,22% 41,99% 43,54% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 543.064 1.461.155 1.166.128 1.295.378 1.402.986 1.499.142 1.614.968 1.699.832 1.774.564 1.850.340 

Tabela 80 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL3 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

   2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
C

M
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Demanda (t) 612.917 715.444 810.041 931.622 1.044.102 1.167.746 1.288.859 1.409.771 1.530.828 1.651.922 

Lote médio (t) 19.772 22.766 24.013 25.260 26.006 26.006 27.498 27.712 27.712 28.138 

Produtividade (t/h) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Tempo inoperante (h) 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 31,10% 35,38% 39,70% 45,28% 50,52% 56,50% 61,84% 67,57% 73,37% 79,00% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 1.281.066 1.314.488 1.326.352 1.337.230 1.343.316 1.343.316 1.354.643 1.356.176 1.356.176 1.359.183 

Tabela 81 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no CMU do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
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Demanda (t) 1.735.506 2.025.815 2.293.672 2.637.934 2.956.427 3.306.533 3.649.470 3.991.838 4.334.619 4.677.502 

Lote médio (t) 11.493 13.234 13.959 14.684 15.118 15.118 15.985 16.109 16.109 16.357 

Produtividade (t/h) 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

Tempo inoperante (h) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

Índice de ocupação estimado 73,11% 78,42% 86,63% 97,85% 109,52% 122,91% 135,43% 148,86% 162,56% 175,63% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 55,66% 58,41% 59,10% 59,48% 59,18% 58,97% 58,36% 57,98% 57,66% 57,40% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 1.661.674 1.808.370 1.853.302 1.887.142 1.889.636 1.883.093 1.886.272 1.877.061 1.866.487 1.864.242 

Tabela 82 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL1 do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
L2
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Demanda (t) 920.218 1.074.149 1.216.175 1.398.713 1.567.587 1.753.224 1.935.060 2.116.594 2.298.347 2.480.153 

Lote médio (t) 16.432 18.921 19.958 20.994 21.614 21.614 22.854 23.032 23.032 23.386 

Produtividade (t/h) 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Tempo inoperante (h) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 72,30% 105,68% 151,71% 155,97% 160,61% 166,79% 170,62% 176,27% 182,23% 187,54% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 38,23% 29,33% 22,81% 25,19% 27,21% 29,31% 31,20% 32,97% 34,63% 36,19% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 827.259 660.656 521.060 582.901 634.413 683.261 737.188 780.485 819.798 859.586 

Tabela 83 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL2 A do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
L2

 B
 

Demanda (t) 854.371 997.287 1.129.150 1.298.627 1.455.417 1.627.771 1.796.595 1.965.139 2.133.886 2.302.684 

Lote médio (t) 19.423 22.365 23.590 24.816 25.548 25.548 27.014 27.224 27.224 27.643 

Produtividade (t/h) 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 

Tempo inoperante (h) 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 80,84% 173,05% 210,18% 221,59% 230,62% 239,38% 245,77% 252,78% 259,58% 265,64% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 25,83% 13,42% 12,30% 13,20% 14,09% 15,19% 16,06% 17,04% 18,02% 18,92% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 687.000 374.595 349.199 380.928 410.207 441.996 475.160 505.326 534.336 563.449 

Tabela 84 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL2 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
L3

 A
 

Demanda (t) 533.378 - - - - - - - - - 

Lote médio (t) 25.399 - - - - - - - - - 

Produtividade (t/h) 616 - - - - - - - - - 

Tempo inoperante (h) 12,1 - - - - - - - - - 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 - - - - - - - - - 

Trecho de cais contínuo Não - - - - - - - - - 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 - - - - - - - - - 

Ano operacional (dias) 364 - - - - - - - - - 

Tempo operacional por dia (h) 24 - - - - - - - - - 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% - - - - - - - - - 

Índice de ocupação estimado 78,86% - - - - - - - - - 

Trecho de cais prioritário Sim - - - - - - - - - 

Participação no trecho de cais (%) 16,72% - - - - - - - - - 

Horas trechos prioritários (h) 0 - - - - - - - - - 

Capacidade (t/ano) 439.642 - - - - - - - - - 

Tabela 85 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL3 A do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Embarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L3
 B

 

Demanda (t) 618.746 1.075.234 1.708.950 1.723.929 1.738.983 1.753.885 1.768.589 1.783.180 1.797.767 1.812.353 

Lote médio (t) 26.726 30.774 32.460 34.145 35.154 35.154 37.171 37.459 37.459 38.035 

Produtividade (t/h) 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 

Tempo inoperante (h) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 74,07% 32,13% 45,59% 47,20% 48,84% 51,12% 52,37% 54,43% 56,61% 58,59% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 12,58% 47,82% 52,58% 50,36% 48,62% 46,85% 45,30% 43,84% 42,50% 41,20% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 543.003 2.175.023 2.436.738 2.374.196 2.314.440 2.230.157 2.194.955 2.129.575 2.064.138 2.010.690 

Tabela 86 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL3 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
L2

 A
 

Demanda (t) 1.959.226 3.404.670 5.411.300 5.458.730 5.506.397 5.553.584 5.600.145 5.646.346 5.692.535 5.738.721 

Lote médio (t) 19.782 22.778 24.026 25.273 26.020 26.020 27.513 27.726 27.726 28.153 

Produtividade (t/h) 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 

Tempo inoperante (h) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 72,30% 105,68% 151,71% 155,97% 160,61% 166,79% 170,62% 176,27% 182,23% 187,54% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 61,77% 70,67% 77,19% 74,81% 72,79% 70,69% 68,80% 67,03% 65,37% 63,81% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 1.761.309 2.094.046 2.318.428 2.274.876 2.228.477 2.164.325 2.133.454 2.082.066 2.030.473 1.988.960 

Tabela 87 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL2 A do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
L2

 B
 

Demanda (t) 921.627 1.601.569 2.545.495 2.567.806 2.590.229 2.612.426 2.634.328 2.656.061 2.677.789 2.699.515 

Lote médio (t) 19.577 22.542 23.777 25.011 25.750 25.750 27.228 27.439 27.439 27.861 

Produtividade (t/h) 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 

Tempo inoperante (h) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 80,84% 173,05% 210,18% 221,59% 230,62% 239,38% 245,77% 252,78% 259,58% 265,64% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 25,56% 19,84% 25,55% 24,09% 23,16% 22,51% 21,77% 21,30% 20,91% 20,52% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 741.081 601.572 787.216 753.219 730.052 709.363 696.723 682.993 670.532 660.550 

Tabela 88 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL2 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
P

G
L3

 A
 

Demanda (t) 1.295.645 - - - - - - - - - 

Lote médio (t) 22.721 - - - - - - - - - 

Produtividade (t/h) 711 - - - - - - - - - 

Tempo inoperante (h) 9,9 - - - - - - - - - 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 - - - - - - - - - 

Trecho de cais contínuo Não - - - - - - - - - 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 - - - - - - - - - 

Ano operacional (dias) 364 - - - - - - - - - 

Tempo operacional por dia (h) 24 - - - - - - - - - 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% - - - - - - - - - 

Índice de ocupação estimado 78,86% - - - - - - - - - 

Trecho de cais prioritário Sim - - - - - - - - - 

Participação no trecho de cais (%) 35,85% - - - - - - - - - 

Horas trechos prioritários (h) 0 - - - - - - - - - 

Capacidade (t/ano) 1.067.949 - - - - - - - - - 

Tabela 89 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no PGL3 A do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Petróleo 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L3
 A

 

Demanda (t) 4.044.479 4.692.545 8.160.947 8.271.361 8.381.774 8.492.188 8.602.601 8.713.015 8.823.428 9.012.726 

Lote médio (t) 42.039 42.587 42.587 42.587 43.822 42.039 46.290 46.599 46.599 47.216 

Produtividade (t/h) 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 

Tempo inoperante (h) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

Índice de ocupação estimado 78,86% 43,22% 75,16% 76,18% 76,51% 78,53% 77,24% 78,08% 79,07% 80,45% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 47,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 3.333.703 8.686.106 8.686.106 8.686.106 8.763.626 8.650.680 8.909.937 8.927.458 8.927.458 8.962.012 

Tabela 90 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de petróleo no PGL3 A do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L3
 B

 

Demanda (t) - 521.394 906.772 919.040 931.308 943.576 955.845 968.113 980.381 1.001.414 

Lote médio (t) - 42.587 42.587 42.587 43.822 43.822 46.290 46.599 46.599 47.216 

Produtividade (t/h) - 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 

Tempo inoperante (h) - 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Tempo entre atracações sucessivas (h) - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Trecho de cais contínuo - Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) - 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível - 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado - 32,13% 45,59% 47,20% 48,84% 51,12% 52,37% 54,43% 56,61% 58,59% 

Trecho de cais prioritário - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) - 14,94% 18,32% 17,93% 17,41% 16,85% 16,39% 15,94% 15,52% 15,26% 

Horas trechos prioritários (h) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) - 1.054.695 1.292.938 1.265.702 1.239.493 1.199.807 1.186.277 1.156.175 1.125.642 1.111.005 

Tabela 91 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de petróleo no PGL3 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

 

 



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

GLP 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L3
 B

 

Demanda (t) 839.472 - - - - - - - - - 

Lote médio (t) 28.347 - - - - - - - - - 

Produtividade (t/h) 819 - - - - - - - - - 

Tempo inoperante (h) 15,2 - - - - - - - - - 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 - - - - - - - - - 

Trecho de cais contínuo Não - - - - - - - - - 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 - - - - - - - - - 

Ano operacional (dias) 364 - - - - - - - - - 

Tempo operacional por dia (h) 24 - - - - - - - - - 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% - - - - - - - - - 

Índice de ocupação estimado 74,07% - - - - - - - - - 

Trecho de cais prioritário Sim - - - - - - - - - 

Participação no trecho de cais (%) 23,47% - - - - - - - - - 

Horas trechos prioritários (h) 0 - - - - - - - - - 

Capacidade (t/ano) 736.709 - - - - - - - - - 

Tabela 92 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de GLP no PGL3 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L2
 B

 

Demanda (t) 556.483 1.794.140 2.029.886 2.161.302 2.252.630 2.325.067 2.384.840 2.436.004 2.480.945 2.521.163 

Lote médio (t) 23.916 24.589 24.589 24.589 24.589 24.589 24.589 24.589 24.589 24.589 

Produtividade (t/h) 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 

Tempo inoperante (h) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 80,84% 173,05% 210,18% 221,59% 230,62% 239,38% 245,77% 252,78% 259,58% 265,64% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 14,22% 21,19% 19,74% 19,93% 19,96% 19,85% 19,83% 19,70% 19,53% 19,40% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 447.469 673.904 627.759 633.978 634.900 631.335 630.738 626.407 621.241 616.909 

Tabela 93 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de GLP no PGL2 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Embarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L3
 B

 

Demanda (t) 469.294 - - - - - - - - - 

Lote médio (t) 4.971 - - - - - - - - - 

Produtividade (t/h) 200 - - - - - - - - - 

Tempo inoperante (h) 7,4 - - - - - - - - - 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 1,5 - - - - - - - - - 

Trecho de cais contínuo Não - - - - - - - - - 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 - - - - - - - - - 

Ano operacional (dias) 364 - - - - - - - - - 

Tempo operacional por dia (h) 24 - - - - - - - - - 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% - - - - - - - - - 

Índice de ocupação estimado 74,07% - - - - - - - - - 

Trecho de cais prioritário Sim - - - - - - - - - 

Participação no trecho de cais (%) 49,27% - - - - - - - - - 

Horas trechos prioritários (h) 0 - - - - - - - - - 

Capacidade (t/ano) 411.846 - - - - - - - - - 

Tabela 94 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de GLP no PGL3 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L2
 B

 

Demanda (t) 386.464 1.102.434 1.246.731 1.325.350 1.379.689 1.421.259 1.454.932 1.483.236 1.507.650 1.529.114 

Lote médio (t) 6.594 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 

Produtividade (t/h) 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Tempo inoperante (h) 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 80,84% 173,05% 210,18% 221,59% 230,62% 239,38% 245,77% 252,78% 259,58% 265,64% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 34,39% 45,56% 42,42% 42,77% 42,78% 42,46% 42,33% 41,96% 41,53% 41,16% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 310.756 414.090 385.562 388.767 388.863 385.920 384.798 381.407 377.523 374.162 

Tabela 95 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de GLP no PGL2 B do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Produtos químicos 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L1
 

Demanda (t) 639.835 668.126 734.870 822.377 927.747 1.046.915 1.180.133 1.316.601 1.453.254 1.589.899 

Lote médio (t) 5.977 6.156 6.156 6.156 6.204 6.204 6.302 6.351 6.351 6.449 

Produtividade (t/h) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Tempo inoperante (h) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

Índice de ocupação estimado 73,11% 78,42% 86,63% 97,85% 109,52% 122,91% 135,43% 148,86% 162,56% 175,63% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 28,25% 27,27% 27,15% 26,90% 27,05% 27,20% 27,70% 28,06% 28,36% 28,60% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 612.615 596.411 593.780 588.317 592.981 596.225 609.966 619.099 625.771 633.662 

Tabela 96 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de produtos químicos no PGL1 do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Etanol 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

P
G

L1
 

Demanda (t) 391.477 379.527 403.888 453.252 514.145 579.412 645.847 712.621 779.547 846.554 

Lote médio (t) 6.868 7.217 7.294 7.371 7.422 7.422 7.524 7.575 7.575 7.678 

Produtividade (t/h) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Tempo inoperante (h) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais 
(m) 

- - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

Índice de ocupação estimado 73,11% 78,42% 86,63% 97,85% 109,52% 122,91% 135,43% 148,86% 162,56% 175,63% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 16,09% 14,32% 13,75% 13,62% 13,77% 13,83% 13,93% 13,96% 13,98% 14,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 374.823 338.790 326.344 324.250 328.622 329.979 333.814 335.092 335.673 337.398 

Tabela 97 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de etanol no PGL1 do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Contêineres 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

TE
C

O
N

 

Demanda (u) 269.911 289.306 315.037 343.442 392.059 443.053 497.048 551.866 606.739 661.602 

Demanda (TEU) 439.408 470.984 512.872 559.115 638.263 721.280 809.182 898.425 987.756 1.077.071 

Lote médio (u) 538 590 609 628 638 638 658 668 668 687 

Produtividade (u/h) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Tempo inoperante (h) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 43,48% 44,95% 48,37% 52,15% 59,20% 66,90% 74,25% 82,01% 90,17% 97,34% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (u/ano) 465.579 482.737 488.451 493.944 496.710 496.710 502.080 504.687 504.687 509.755 

Relação "TEU/u" 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Capacidade (TEU/ano) 757.951 785.884 795.186 804.128 808.631 808.631 817.373 821.618 821.618 829.868 

Tabela 98 – Parâmetros de cálculo de capacidade de contêineres no Tecon do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
C

ai
s 

1
 

Demanda (u) 13.121 14.064 15.315 16.696 19.059 21.538 24.163 26.828 29.495 32.162 

Demanda TEU 21.361 22.896 24.932 27.180 31.027 35.063 39.336 43.675 48.017 52.359 

Lote médio (u) 375 412 425 438 445 445 459 466 466 479 

Produtividade (u/h) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Tempo inoperante (h) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 10,29% 12,17% 13,19% 14,45% 16,23% 18,18% 20,04% 22,02% 24,10% 25,93% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 60,78% 52,84% 52,34% 51,42% 51,92% 52,38% 52,65% 52,89% 53,14% 53,22% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (u/ano) 95.633 86.685 87.058 86.648 88.058 88.837 90.418 91.381 91.807 93.039 

Relação "TEU/u" 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

Capacidade (TEU/ano) 155.688 141.121 141.728 141.061 143.356 144.625 147.199 148.767 149.460 151.465 

Tabela 99 – Parâmetros de cálculo de capacidade de contêineres no Cais 1 do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Veículos ou semelhantes 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

C
ai

s 
4

 -
 P

ri
o

ri
tá

ri
o

 

Demanda (t) 67.048 91.121 96.818 103.769 111.469 119.903 129.074 138.859 149.271 160.357 

Lote médio (t) 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 

Produtividade (t/h) 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 

Tempo inoperante (h) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais 
(m) 

- - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 7,25% 9,85% 10,47% 11,22% 12,05% 12,96% 13,96% 15,01% 16,14% 17,34% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 601.162 601.162 601.162 601.162 601.162 601.162 601.162 601.162 601.162 601.162 

Tabela 100 – Parâmetros de cálculo de capacidade de veículos no Cais 4 - Prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

C
ai

s 
5

 -
 P

ri
o

ri
tá

ri
o

 

Demanda (t) 54.759 74.420 79.073 84.750 91.038 97.926 105.416 113.408 121.912 130.966 

Lote médio (t) 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 

Produtividade (t/h) 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Tempo inoperante (h) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 6,09% 8,28% 8,79% 9,43% 10,12% 10,89% 11,72% 12,61% 13,56% 14,57% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 584.466 584.466 584.466 584.466 584.466 584.466 584.466 584.466 584.466 584.466 

Tabela 101 – Parâmetros de cálculo de capacidade de veículos no Cais 5 - Prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Trigo 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

C
ai

s 
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 -
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n
d
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p

ri
o

ri
d
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Demanda (t) 328.320 346.541 363.701 383.677 406.403 427.999 449.278 470.147 491.013 511.879 

Lote médio (t) 23.451 24.077 25.718 27.360 28.819 28.819 31.738 32.102 32.102 32.832 

Produtividade (t/h) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Tempo inoperante (h) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 20,85% 24,17% 25,41% 26,89% 28,58% 30,37% 32,10% 33,98% 35,95% 37,95% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 633 861 915 980 1.053 1.133 1.219 1.312 1.410 1.515 

Capacidade (t/ano) 1.393.843 1.334.410 1.327.596 1.316.403 1.301.627 1.279.208 1.264.254 1.239.093 1.211.186 1.183.401 

Tabela 102 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de trigo no Cais 4 – Segunda prioridade do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Açúcar 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

C
ai

s 
5

 -
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eg
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n
d
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p

ri
o

ri
d
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Demanda (t) 85.344 90.338 94.451 99.812 106.434 114.053 122.440 131.005 139.578 148.152 

Lote médio (t) 14.224 15.646 15.824 16.002 16.121 16.121 16.358 16.595 16.595 17.069 

Produtividade (t/h) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Tempo inoperante (h) 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 25,32% 28,53% 29,96% 31,78% 33,95% 36,43% 39,12% 41,90% 44,76% 47,65% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Horas trechos prioritários (h) 532 723 768 823 884 951 1.024 1.102 1.184 1.272 

Capacidade (t/ano) 261.435 252.986 250.819 248.137 245.103 241.681 238.128 234.315 230.085 225.877 

Tabela 103 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de açúcar ensacado no Cais 5 – Segunda prioridade do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 



PLANO MESTRE   

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

Produtos siderúrgicos 

Desembarque 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

C
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Demanda (t) 75.854 90.918 101.188 111.844 122.714 133.154 143.371 153.608 163.848 174.089 

Lote médio (t) 8.428 8.230 8.426 8.623 8.884 8.884 9.408 9.670 9.670 10.194 

Produtividade (t/h) 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Tempo inoperante (h) 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 37,89% 47,02% 50,53% 54,81% 59,43% 64,35% 69,01% 74,01% 79,25% 84,19% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 46,31% 41,53% 41,89% 41,54% 41,09% 40,48% 39,83% 39,22% 38,68% 38,26% 

Horas trechos prioritários (h) 1.822 2.112 2.220 2.350 2.497 2.654 2.804 2.968 3.140 3.316 

Capacidade (t/ano) 196.576 162.500 159.469 152.662 144.856 135.693 127.799 119.020 109.925 101.844 

Tabela 104 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de produto siderúrgico no Cais 4 – Não prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

  



 PLANO MESTRE 

  PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
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Demanda (t) 26.591 31.872 35.472 39.208 43.018 46.678 50.259 53.848 57.438 61.028 

Lote médio (t) 6.648 6.491 6.646 6.801 7.008 7.008 7.421 7.627 7.627 8.041 

Produtividade (t/h) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Tempo inoperante (h) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 32,74% 36,69% 39,01% 41,83% 45,04% 48,55% 52,23% 56,01% 59,89% 63,75% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 47,39% 51,80% 51,82% 51,46% 51,02% 50,61% 50,12% 49,77% 49,52% 49,19% 

Horas trechos prioritários (h) 2.212 2.493 2.617 2.776 2.966 3.182 3.417 3.661 3.911 4.162 

Capacidade (t/ano) 142.215 142.499 137.335 129.589 120.446 109.971 99.205 88.140 76.835 65.768 

Tabela 105 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de produto siderúrgico no Cais 5 – Não prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
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Demanda (t) 2.818 3.378 3.759 4.155 4.559 4.947 5.326 5.707 6.087 6.467 

Lote médio (t) 2.818 2.752 2.817 2.883 2.971 2.971 3.146 3.233 3.233 3.408 

Produtividade (t/h) 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Tempo inoperante (h) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Índice de ocupação estimado 10,29% 12,17% 13,19% 14,45% 16,23% 18,18% 20,04% 22,02% 24,10% 25,93% 

Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Participação no trecho de cais (%) 5,70% 5,82% 5,93% 5,96% 5,78% 5,59% 5,39% 5,23% 5,10% 4,98% 

Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidade (t/ano) 20.539 20.819 21.369 21.564 21.063 20.404 19.931 19.438 18.947 18.709 

Tabela 106 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de produto siderúrgico no Cais 1 do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Embarque 
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Demanda (t) 54.704 79.538 87.308 98.001 109.701 122.073 135.343 148.931 162.536 176.141 

Lote médio (t) 5.470 5.342 5.469 5.597 5.767 5.767 6.106 6.276 6.276 6.616 

Produtividade (t/h) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Tempo inoperante (h) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 

Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 

Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 

Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Modelo de fila - - - - - - - - - - 

Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 

Índice de ocupação estimado 37,89% 47,02% 50,53% 54,81% 59,43% 64,35% 69,01% 74,01% 79,25% 84,19% 

Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Participação no trecho de cais (%) 53,69% 58,47% 58,11% 58,46% 58,91% 59,52% 60,17% 60,78% 61,32% 61,74% 

Horas trechos prioritários (h) 1.822 2.112 2.220 2.350 2.497 2.654 2.804 2.968 3.140 3.316 

Capacidade (t/ano) 141.766 142.161 137.595 133.766 129.495 124.401 120.643 115.396 109.044 103.044 

Tabela 107 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de produto siderúrgico no Cais 4 – Não prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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    2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
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Demanda (t) 18.055 26.251 28.816 32.345 36.207 40.290 44.670 49.154 53.645 58.135 
Lote médio (t) 9.028 8.815 9.025 9.236 9.516 9.516 10.077 10.358 10.358 10.919 
Produtividade (t/h) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Tempo inoperante (h) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 
Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 
Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 
Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Modelo de fila - - - - - - - - - - 
Índice de ocupação admissível 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 
Índice de ocupação estimado 10,29% 12,17% 13,19% 14,45% 16,23% 18,18% 20,04% 22,02% 24,10% 25,93% 
Trecho de cais prioritário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Participação no trecho de cais (%) 33,52% 41,35% 41,72% 42,62% 42,30% 42,02% 41,96% 41,88% 41,77% 41,80% 
Horas trechos prioritários (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capacidade (t/ano) 131.594 161.805 163.808 167.868 167.286 166.185 167.157 167.433 166.977 168.175 

Tabela 108 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de produto siderúrgico no Cais 1 do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Minério, metais e pedras 
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Demanda (t) 53.396 55.941 61.607 68.600 76.262 84.141 91.978 99.788 107.596 115.405 
Lote médio (t) 53.396 53.396 53.396 53.396 53.396 53.396 53.396 53.396 53.396 53.396 
Produtividade (t/h) 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 
Tempo inoperante (h) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 
Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 
Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 
Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Modelo de fila - - - - - - - - - - 
Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 
Índice de ocupação estimado 32,74% 36,69% 39,01% 41,83% 45,04% 48,55% 52,23% 56,01% 59,89% 63,75% 
Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
Participação no trecho de cais (%) 34,56% 32,93% 32,69% 32,77% 33,03% 33,31% 33,68% 33,96% 34,16% 34,41% 
Horas trechos prioritários (h) 2.212 2.493 2.617 2.776 2.966 3.182 3.417 3.661 3.911 4.162 
Capacidade (t/ano) 285.574 250.113 238.519 226.735 213.527 198.231 181.553 163.337 143.932 124.368 

Tabela 109 – Parâmetros de cálculo de capacidade de desembarque de minério, metais e pedras no Cais 5 – Não prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Demanda (t) 4.958 4.611 5.190 5.868 6.551 7.219 7.864 8.502 9.141 9.779 
Lote médio (t) 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 
Produtividade (t/h) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Tempo inoperante (h) 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 
Tempo entre atracações sucessivas (h) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Trecho de cais contínuo Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
Comprimento do trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m) - - - - - - - - - - 
Distância entre navios (m) - - - - - - - - - - 
Nº berços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ano operacional (dias) 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 
Tempo operacional por dia (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Modelo de fila - - - - - - - - - - 
Índice de ocupação admissível 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 
Índice de ocupação estimado 32,74% 36,69% 39,01% 41,83% 45,04% 48,55% 52,23% 56,01% 59,89% 63,75% 
Trecho de cais prioritário Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
Participação no trecho de cais (%) 18,05% 15,27% 15,49% 15,77% 15,96% 16,08% 16,20% 16,27% 16,32% 16,40% 
Horas trechos prioritários (h) 2.212 2.493 2.617 2.776 2.966 3.182 3.417 3.661 3.911 4.162 
Capacidade (t/ano) 26.516 20.615 20.094 19.395 18.341 17.008 15.522 13.917 12.228 10.539 

Tabela 110 – Parâmetros de cálculo de capacidade de embarque de minério, metais e pedras no Cais 5 – Não prioritário do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Este apêndice apresenta a simulação de capacidade de cais no cenário em que a 

movimentação de coque de petróleo e açúcar ensacado que atualmente ocorre no Porto do 

Recife é transferida para o Porto de Suape. 

De acordo com a projeção de demanda de coque de petróleo e açúcar ensacado no cenário 

alternativo, o primeiro deixará de ser movimentado no Porto do Recife a partir do ano de 2020, e o 

segundo, a partir de 2027. Como as movimentações ocorrem exclusivamente no Trecho-03-04-05, a 

disponibilidade desse trecho de cais aumentará para as outras cargas movimentadas. 

Com isso, foram calculados os novos valores de capacidade de cais para todas as 

mercadorias operadas no Trecho-03-04-05. Os parâmetros de cálculo são os mesmos utilizados 

no cenário tendencial.  A Tabela 111 contém as novas capacidades calculadas para o cenário 

descrito, enquanto os gráficos a seguir apresentam a comparação com a demanda projetada. 

Mercadoria 2017 2060 

Açúcar ensacado (t) 190.000 - 

Trigo (t) 465.000 471.000 

Milho (t) 820.000 641.000 

Coque de petróleo (t) 217.000 - 

Malte e cevada (t) 367.000 678.000 

Fertilizantes (t) 365.000 551.000 

Barrilha Granel (t) 592.000 805.000 

Barrilha Geral (t) 256.000 306.000 

Tabela 111 – Capacidade de movimentação no cais do Porto do Recife – cenário pessimista para coque de 
petróleo e açúcar ensacado 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 104 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de trigo no Porto do Recife: 
Simulação sem coque de petróleo a partir de 2020 e sem açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 105 – Demanda vs. Capacidade de cais para a movimentação de fertilizantes no Porto do Recife: 
Simulação sem coque de petróleo a partir de 2020 e sem açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 106 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de milho no Porto do Recife: 
Simulação sem coque de petróleo a partir de 2020 e sem açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 107 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de malte e cevada no Porto do 
Recife: Simulação sem coque de petróleo a partir de 2020 e sem açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 108 –Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de barrilha como carga geral no Porto 
do Recife: Simulação sem coque de petróleo a partir de 2020 e sem açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 109 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de barrilha a granel no Porto do 
Recife: Simulação sem coque de petróleo a partir de 2020 e sem açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

De acordo com o Capítulo 3, é previsto déficit de capacidade no cais com a 

continuidade da operação de coque de petróleo e açúcar ensacado no Porto do Recife. Se 

considerado o fim dessas movimentações, é previsto maior disponibilidade de tempo no trecho 

de cais 03-04-05 para a operação de outras cargas, como é possível observar no Gráfico 104, 

Gráfico 105, Gráfico 106, Gráfico 107, Gráfico 108 e Gráfico 109, de modo que não se observa 

déficit de capacidade de cais. 

Nesse cenário, as mercadorias serão destinadas ao Porto de Suape, sendo 

necessária, portanto, a análise da capacidade de movimentação nos trechos de cais em que 

as cargas serão operadas.  

Em relação ao coque de petróleo, a carga pode ser movimentada no trecho de cais CMU, 

concorrendo com a operação de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP). O Gráfico 110 

e Gráfico 111 apresentam a comparação entre demanda e a capacidade da movimentação de coque 

de petróleo e derivados de petróleo (exceto GLP) no Porto de Suape, respectivamente. 
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Gráfico 110 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de coque de petróleo no Porto de Suape: 
Simulação com coque de petróleo a partir de 2020 e adicional de açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 111 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de derivados de petróleo (exceto 
GLP) no Porto de Suape: Simulação com coque de petróleo a partir de 2020 e adicional de açúcar 

ensacado a partir de 2027 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Observa-se no Gráfico 110, que é previsto déficit de capacidade na movimentação de 

coque de petróleo a partir de 2030, enquanto que a capacidade para desembarque de derivados 

de petróleo (exceto GLP), para a qual é previsto déficit, a partir de 2020, mesmo no cenário 

tendencial, é pouco afetada pela introdução da nova carga por apresentar maior 

representatividade no trecho de cais.  

No Cais 5 ocorre a movimentação de açúcar ensacado, minério, metais e pedras e 

produtos siderúrgicos, sendo esta última apenas no sentido de desembarque. O Gráfico 112, Gráfico 

113, Gráfico 114 e Gráfico 115 apresentam a comparação entre as demandas e novas capacidades 
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calculadas para açúcar ensacado, minério, metais e pedras e desembarque de produtos siderúrgicos, 

respectivamente, considerando um volume adicional de açúcar ensacado. 

 

Gráfico 112 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de açúcar ensacado no Porto de Suape: 
Simulação com coque de petróleo a partir de 2020 e adicional de açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 113 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de minério, metais e pedras no Porto de 
Suape: Simulação com coque de petróleo a partir de 2020 e adicional de açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 114 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de minério, metais e pedras no Porto de 
Suape: Simulação com coque de petróleo a partir de 2020 e adicional de açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 115 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de produtos siderúrgicos no Porto de 
Suape: Simulação com coque de petróleo a partir de 2020 e adicional de açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Mesmo sendo prioritária em relação a minério, metais e pedras e produtos 

siderúrgicos, é previsto déficit na movimentação de açúcar ensacado, a partir de 2050, caso a 

carga seja transferida do Porto do Recife para o Porto de Suape, como é possível observar pelo 

Gráfico 112. Com relação à movimentação de minério, metais e pedras, é previsto déficit a partir 

de 2035 e a partir de 2050 não restará horas disponíveis à sua movimentação, por ser tratar de 

uma carga não prioritária movimentada apenas no trecho de cais em que trigo e açúcar 

ensacado possuem prioridade. Por fim, em relação aos produtos siderúrgicos, o déficit já 

previsto é acentuado. Contudo, como indicado no Capítulo 3, o share da mercadoria nos trechos 
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de cais pode ser redistribuído, aumentando a movimentação no Cais 1, que terá capacidade 

suficiente para operar a demanda excedente de produtos siderúrgicos. 

A Tabela 112 apesenta as capacidades de cais do Porto de Suape para cada mercadoria 

considerando-se este cenário alternativo. 

Carga Sentido da Operação 2017 2060 

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Desembarque 5.439.000 t 6.140.000 t 

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Embarque 4.113.000 t 4.660.000 t 

Petróleo Desembarque 3.334.000 t 10.073.000 t 

GLP Desembarque 1.184.000 t 617.000 t 

GLP Embarque 723.000 t 374.000 t 

Produtos químicos Desembarque 613.000 t 634.000 t 

Etanol Desembarque 375.000 t 337.000 t 

Contêineres Ambos 914.000 TEU 1.821.000 TEU 

Veículos ou semelhantes Ambos 774.000 un. 774.000 un. 

Trigo Desembarque 1.394.000 t 1.183.000 t 

Açúcar Embarque 261.000 t 226.000 t 

Produtos siderúrgicos Desembarque 359.000 t 121.000 t 

Produtos siderúrgicos Embarque 273.000 t 271.000 t 

Minério, metais e pedras Desembarque 286.000 t - 

Minério, metais e pedras Embarque 27.000 t - 

Coque de petróleo Embarque 2.000 t 564.000 

Tabela 112 – Capacidade de movimentação no cais do Porto de Suape: Simulação com coque de petróleo 
a partir de 2020 e adicional de açúcar ensacado a partir de 2027 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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O objetivo da presente seção consiste em apresentar a divisão modal da projeção de 

demanda de cargas inerente ao Complexo Portuário de Recife e Suape, referente aos anos de 

2020, 2025, 2045 e 2060. Para esses horizontes são apresentados os valores projetados para os 

dois modais de acesso ao Complexo Portuário, notadamente, rodoviário e dutoviário. 

Destaca-se que para as análises da presente seção foram observados os procedimentos 

de recepção e de expedição das cargas sob a ótica das instalações portuárias nos horizontes 

supracitados. Entretanto, cabe ressaltar que, para todos os cenários, foram considerados os 

mesmos percentuais do cenário atual, haja vista a ausência de informações que pudessem 

justificar alterações nessas proporções. 

Conforme supracitado no Capítulo 5, devido às incertezas quanto à demanda futura do 

modal ferroviário, a partir da construção da Ferrovia Nova Transnordestina, optou-se por não 

incluir esse modal na participação da movimentação de cargas do Complexo Portuário de Recife 

e Suape. Isso se deve ao fato de que os terminais consultados não possuem perspectiva de 

utilização do modal ferroviário e de que as obras da Nova Transnordestina encontram-se 

suspensas (BRASIL, 2017i). 

Diante do exposto, na Tabela 113 são apresentados, para cada um dos modais de 

transporte, os volumes esperados para os cenários pessimista e otimista de 2060. 

Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda 
dutovia 

otimista (t)  

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 501.016 501.016 0 578.604 578.604 0 

Barrilha Expedição 685.481 685.481 0 1.011.596 1.011.596 0 

Coque de 
petróleo 

Recepção 856.178 856.178 0 997.704 997.704 0 

Fertilizantes Expedição 390.034 390.034 0 425.162 425.162 0 

Malte e 
cevada 

Expedição 447.993 447.993 0 566.379 566.379 0 

Milho Expedição 348.146 348.146 0 400.919 400.919 0 

Outros Recepção 93.772 93.772 0 117.648 117.648 0 

Trigo Expedição 204.347 204.347 0 254.168 254.168 0 

Porto de Suape 

Açúcar Recepção 110.602 110.602 0 185.701 185.701 0 

Contêineres Recepção 4.353.384 4.353.384 0 8.750.182 8.750.182 0 

Contêineres Expedição 7.494.939 7.494.939 0 15.014.376 15.014.376 0 

Derivados de 
petróleo 

(exceto GLP) 
Recepção 9.221.600 0 9.221.600 11.279.579 0 11.279.579 

Derivados de 
petróleo 

(exceto GLP) 
Expedição 11.646.039 11.646.039 0 13.914.124 13.914.124 0 

Etanol Expedição 760.027 760.027 0 933.081 933.081 0 

GLP Recepção 1.356.347 0 1.356.347 1.701.881 0 1.701.881 

GLP Expedição 2.370.289 2.370.289 0 2.672.036 2.672.036 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Recepção 9.359 9.359 0 10.199 10.199 0 
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Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda 
dutovia 

otimista (t)  

Minério, 
metais e 
pedras 

Expedição 109.430 109.430 0 121.379 121.379 0 

Outros Recepção 175.915 175.915 0 250.068 250.068 0 

Petróleo Recepção 93.052 93.052 0 118.816 118.816 0 

Petróleo Expedição 8.796.374 0 8.796.374 11.231.906 0 11.231.906 

Produtos 
químicos 

Expedição 1.462.733 1.316.460 146.273 1.717.064 1.545.357 171.706 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 213.485 213.485 0 255.069 255.069 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 153.496 153.496 0 329.672 329.672 0 

Trigo Expedição 456.260 456.260 0 911.879 911.879 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 212.885 212.885 0 260.898 260.898 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 48.398 48.398 0 60.464 60.464 0 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.493 2.493 0 2.912 2.912 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 96.963 96.963 0 112.076 112.076 0 

Tabela 113 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2060  
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Na Tabela 114 é apresentada a divisão modal, para o cenário tendencial de 2020, por 

instalação portuária, por tipos de carga movimentada e por sentido do fluxo.  

Carga Sentido 
Demanda 
total (t) 

Demanda 
rodovia (t) 

Demanda  
dutovia (t) 

Participação 
rodovia (%) 

Participação 
dutovia (%) 

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 303.899 303.899 0 100% 0% 

Barrilha Expedição 322.825 322.825 0 100% 0% 

Coque de petróleo Recepção 232.183 232.183 0 100% 0% 

Fertilizantes Expedição 174.795 174.795 0 100% 0% 

Malte e cevada Expedição 172.930 172.930 0 100% 0% 

Milho Expedição 294.601 294.601 0 100% 0% 

Outros Recepção 52.856 52.856 0 100% 0% 

Trigo Expedição 155.207 155.207 0 100% 0% 

Porto de Suape 

Açúcar Recepção 90.338 90.338 0 100% 0% 

Contêineres Recepção 2.136.513 2.136.513 0 100% 0% 

Contêineres Expedição 3.584.806 3.584.806 0 100% 0% 

Derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) 

Recepção 6.081.473 0 6.081.473 0% 100% 

Derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) 

Expedição 5.535.024 5.535.024 0 100% 0% 

Etanol Expedição 379.527 379.527 0 100% 0% 
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Carga Sentido 
Demanda 
total (t) 

Demanda 
rodovia (t) 

Demanda  
dutovia (t) 

Participação 
rodovia (%) 

Participação 
dutovia (%) 

GLP Recepção 1.102.434 0 1.102.434 0% 100% 

GLP Expedição 1.794.140 1.794.140 0 100% 0% 

Minério, metais e 
pedras 

Recepção 4.611 4.611 0 100% 0% 

Minério, metais e 
pedras 

Expedição 55.941 55.941 0 100% 0% 

Outros Recepção 98.788 98.788 0 100% 0% 

Petróleo Recepção 52.093 52.093 0 100% 0% 

Petróleo Expedição 5.213.939 0 5.213.939 0% 100% 

Produtos químicos Expedição 668.126 601.313 66.813 90% 10% 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 105.789 105.789 0 100% 0% 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 126.167 126.167 0 100% 0% 

Trigo Expedição 346.541 346.541 0 100% 0% 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 137.348 137.348 0 100% 0% 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 28.193 28.193 0 100% 0% 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.017 2.017 0 100% 0% 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 49.256 49.256 0 100% 0% 

Tabela 114 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2020 
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Já na Tabela 115 é disposta a demanda projetada por modal, para o ano de 2020, nos 

cenários pessimista e otimista, por instalação portuária, por tipos de carga movimentada e por 

sentido do fluxo. 

Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda  
dutovia 

otimista (t)   

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 302.422 302.422 0 305.376 305.376 0 

Barrilha Expedição 319.187 319.187 0 326.463 326.463 0 

Coque de 
petróleo 

Recepção 230.887 230.887 0 233.480 233.480 0 

Fertilizantes Expedição 174.281 174.281 0 175.308 175.308 0 

Malte e cevada Expedição 171.594 171.594 0 174.265 174.265 0 

Milho Expedição 293.193 293.193 0 296.008 296.008 0 

Outros Recepção 52.504 52.504 0 53.208 53.208 0 

Trigo Expedição 154.087 154.087 0 156.326 156.326 0 

Porto de Suape 

Açúcar Recepção 88.889 88.889 0 91.787 91.787 0 

Contêineres Recepção 2.124.604 2.124.604 0 2.677.738 2.677.738 0 

Contêineres Expedição 3.564.005 3.564.005 0 4.493.936 4.493.936 0 

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP) 

Recepção 6.041.917 0 6.041.917 6.121.029 0 6.121.029 
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Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda  
dutovia 

otimista (t)   

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP) 

Expedição 5.502.971 5.502.971 0 5.567.078 5.567.078 0 

Etanol Expedição 377.122 377.122 0 381.932 381.932 0 

GLP Recepção 1.094.189 0 1.094.189 1.110.679 0 1.110.679 

GLP Expedição 1.786.933 1.786.933 0 1.801.346 1.801.346 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Recepção 4.597 4.597 0 4.624 4.624 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Expedição 55.744 55.744 0 56.137 56.137 0 

Outros Recepção 98.151 98.151 0 105.958 105.958 0 

Petróleo Recepção 51.675 51.675 0 52.510 52.510 0 

Petróleo Expedição 5.172.122 0 5.172.122 5.255.755 0 5.255.755 

Produtos 
químicos 

Expedição 664.437 597.994 66.444 671.814 604.633 67.181 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 105.161 105.161 0 106.418 106.418 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 123.416 123.416 0 128.918 128.918 0 

Trigo Expedição 344.041 344.041 0 746.541 746.541 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 136.421 136.421 0 138.275 138.275 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 27.986 27.986 0 28.401 28.401 0 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.007 2.007 0 2.028 2.028 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 49.015 49.015 0 49.497 49.497 0 

Tabela 115 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2020  
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Na Tabela 116 são apresentados os valores da divisão modal, para o cenário tendencial 

de 2025, por instalação portuária, por tipos de carga movimentada e por sentido de 

movimentação. 

Carga Sentido 
Demanda 
total (t) 

Demanda 
rodovia (t) 

Demanda  
dutovia (t) 

Participação 
rodovia (%) 

Participação 
dutovia (%) 

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 324.384 324.384 0 100% 0% 

Barrilha Expedição 352.454 352.454 0 100% 0% 

Coque de petróleo Recepção 698.034 698.034 0 100% 0% 

Fertilizantes Expedição 192.952 192.952 0 100% 0% 

Malte e cevada Expedição 201.750 201.750 0 100% 0% 

Milho Expedição 301.811 301.811 0 100% 0% 

Outros Recepção 56.911 56.911 0 100% 0% 

Trigo Expedição 162.892 162.892 0 100% 0% 

Porto de Suape 
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Carga Sentido 
Demanda 
total (t) 

Demanda 
rodovia (t) 

Demanda  
dutovia (t) 

Participação 
rodovia (%) 

Participação 
dutovia (%) 

Açúcar Recepção 94.451 94.451 0 100% 0% 

Contêineres Recepção 2.343.893 2.343.893 0 100% 0% 

Contêineres Expedição 3.862.665 3.862.665 0 100% 0% 

Derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) 

Recepção 9.665.745 0 9.665.745 0% 100% 

Derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) 

Expedição 6.266.875 6.266.875 0 100% 0% 

Etanol Expedição 403.888 403.888 0 100% 0% 

GLP Recepção 1.246.731 0 1.246.731 0% 100% 

GLP Expedição 2.029.886 2.029.886 0 100% 0% 

Minério, metais e 
pedras 

Recepção 5.190 5.190 0 100% 0% 

Minério, metais e 
pedras 

Expedição 61.607 61.607 0 100% 0% 

Outros Recepção 131.885 131.885 0 100% 0% 

Petróleo Recepção 57.688 57.688 0 100% 0% 

Petróleo Expedição 9.067.719 0 9.067.719 0% 100% 

Produtos químicos Expedição 734.870 661.383 73.487 90% 10% 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 116.124 116.124 0 100% 0% 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 140.419 140.419 0 100% 0% 

Trigo Expedição 363.701 363.701 0 100% 0% 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 144.529 144.529 0 100% 0% 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 31.363 31.363 0 100% 0% 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.125 2.125 0 100% 0% 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 55.146 55.146 0 100% 0% 

Tabela 116 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2025 
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Já na Tabela 117 são dispostas as demandas projetadas, para o ano 2025, referentes aos 

cenários pessimista e otimista, para cada modal de transporte, por instalação portuária, por 

tipos de carga movimentada e por sentido de movimentação. 

Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda 
dutovia 

otimista (t)   

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 320.171 320.171 0 328.597 328.597 0 

Barrilha Expedição 341.636 341.636 0 363.272 363.272 0 

Coque de 
petróleo 

Recepção 688.410 688.410 0 707.657 707.657 0 

Fertilizantes Expedição 191.433 191.433 0 194.471 194.471 0 

Malte e cevada Expedição 197.572 197.572 0 205.927 205.927 0 
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Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda 
dutovia 

otimista (t)   

Milho Expedição 297.956 297.956 0 305.667 305.667 0 

Outros Recepção 55.884 55.884 0 57.937 57.937 0 

Trigo Expedição 159.743 159.743 0 166.042 166.042 0 

Porto de Suape 

Açúcar Recepção 90.371 90.371 0 98.530 98.530 0 

Contêineres Recepção 2.308.693 2.308.693 0 4.548.892 4.548.892 0 

Contêineres Expedição 3.802.775 3.802.775 0 7.500.033 7.500.033 0 

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP) 

Recepção 9.488.816 0 9.488.816 9.842.673 0 9.842.673 

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP) 

Expedição 6.169.151 6.169.151 0 6.364.599 6.364.599 0 

Etanol Expedição 396.707 396.707 0 411.069 411.069 0 

GLP Recepção 1.221.718 0 1.221.718 1.271.744 0 1.271.744 

GLP Expedição 2.008.070 2.008.070 0 2.051.702 2.051.702 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Recepção 5.149 5.149 0 5.231 5.231 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Expedição 61.026 61.026 0 62.187 62.187 0 

Outros Recepção 129.523 129.523 0 156.350 156.350 0 

Petróleo Recepção 56.446 56.446 0 58.930 58.930 0 

Petróleo Expedição 8.872.544 0 8.872.544 9.262.895 0 9.262.895 

Produtos 
químicos 

Expedição 723.978 651.580 72.398 745.762 671.186 74.576 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 114.277 114.277 0 117.971 117.971 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 132.092 132.092 0 148.747 148.747 0 

Trigo Expedição 356.669 356.669 0 763.701 763.701 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 141.915 141.915 0 147.142 147.142 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 30.745 30.745 0 31.980 31.980 0 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.096 2.096 0 2.155 2.155 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 54.425 54.425 0 55.866 55.866 0 

Tabela 117 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2025  
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Na Tabela 118 é demonstrada a divisão modal, para o cenário tendencial de 2045, por 

instalação portuária, por tipos de carga movimentada e por sentido dos fluxos. 
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Carga Sentido 
Demanda 
total (t) 

Demanda 
rodovia (t) 

Demanda 
dutovia (t) 

Participação 
rodovia (%) 

Participação 
dutovia (%) 

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 439.353 439.353 0 100% 0% 

Barrilha Expedição 592.581 592.581 0 100% 0% 

Coque de petróleo Recepção 818.533 818.533 0 100% 0% 

Fertilizantes Expedição 308.739 308.739 0 100% 0% 

Malte e cevada Expedição 367.140 367.140 0 100% 0% 

Milho Expedição 339.580 339.580 0 100% 0% 

Outros Recepção 82.320 82.320 0 100% 0% 

Trigo Expedição 201.220 201.220 0 100% 0% 

Porto de Suape 

Açúcar Recepção 122.440 122.440 0 100% 0% 

Contêineres Recepção 3.686.103 3.686.103 0 100% 0% 

Contêineres Expedição 6.029.972 6.029.972 0 100% 0% 

Derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) 

Recepção 10.003.062 0 10.003.062 0% 100% 

Derivados de 
petróleo (exceto 
GLP) 

Expedição 9.971.246 9.971.246 0 100% 0% 

Etanol Expedição 645.847 645.847 0 100% 0% 

GLP Recepção 1.454.932 0 1.454.932 0% 100% 

GLP Expedição 2.384.840 2.384.840 0 100% 0% 

Minério, metais e 
pedras 

Recepção 7.864 7.864 0 100% 0% 

Minério, metais e 
pedras 

Expedição 91.978 91.978 0 100% 0% 

Outros Recepção 166.615 166.615 0 100% 0% 

Petróleo Recepção 85.762 85.762 0 100% 0% 

Petróleo Expedição 9.558.446 0 9.558.446 0% 100% 

Produtos químicos Expedição 1.180.133 1.062.120 118.013 90% 10% 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 180.012 180.012 0 100% 0% 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 198.956 198.956 0 100% 0% 

Trigo Expedição 449.278 449.278 0 100% 0% 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 189.176 189.176 0 100% 0% 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 45.314 45.314 0 100% 0% 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.497 2.497 0 100% 0% 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 82.988 82.988 0 100% 0% 

Tabela 118 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2045 
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Por fim, na Tabela 119 é apresentada a movimentação estimada para o ano de 2045, 

para cada modal de transporte, nos cenários pessimista e otimista, por instalação, por tipo de 

produto, e por sentido. 



 PLANO MESTRE 

 PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Carga Sentido 

Demanda 
total 

pessimista 
(t) 

Demanda 
rodovia 

pessimista 
(t) 

Demanda 
dutovia 

pessimista 
(t) 

 Demanda 
total 

otimista (t)  

Demanda 
rodovia 

otimista (t)  

Demanda 
dutovia 

otimista (t)   

Porto do Recife 

Açúcar Recepção 419.051 419.051 0 459.655 459.655 0 

Barrilha Expedição 523.071 523.071 0 662.090 662.090 0 

Coque de 
petróleo 

Recepção 778.333 778.333 0 858.732 858.732 0 

Fertilizantes Expedição 300.140 300.140 0 317.338 317.338 0 

Malte e 
cevada 

Expedição 339.815 339.815 0 394.466 394.466 0 

Milho Expedição 324.183 324.183 0 354.976 354.976 0 

Outros Recepção 76.662 76.662 0 87.978 87.978 0 

Trigo Expedição 187.258 187.258 0 215.181 215.181 0 

Porto de Suape 

Açúcar Recepção 103.042 103.042 0 141.838 141.838 0 

Contêineres Recepção 3.483.477 3.483.477 0 8.966.530 8.966.530 0 

Contêineres Expedição 5.698.604 5.698.604 0 14.667.808 14.667.808 0 

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP) 

Recepção 9.354.930 0 9.354.930 10.651.194 0 10.651.194 

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP) 

Expedição 9.409.129 9.409.129 0 10.533.363 10.533.363 0 

Etanol Expedição 603.661 603.661 0 688.032 688.032 0 

GLP Recepção 1.349.997 0 1.349.997 1.559.868 0 1.559.868 

GLP Expedição 2.293.368 2.293.368 0 2.476.312 2.476.312 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Recepção 7.646 7.646 0 8.082 8.082 0 

Minério, 
metais e 
pedras 

Expedição 88.905 88.905 0 95.051 95.051 0 

Outros Recepção 156.118 156.118 0 226.621 226.621 0 

Petróleo Recepção 79.114 79.114 0 92.411 92.411 0 

Petróleo Expedição 8.817.490 0 8.817.490 10.299.401 0 10.299.401 

Produtos 
químicos 

Expedição 1.118.437 1.006.594 111.844 1.241.828 1.117.646 124.183 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 169.775 169.775 0 190.250 190.250 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Expedição 154.409 154.409 0 243.504 243.504 0 

Trigo Expedição 418.105 418.105 0 849.278 849.278 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Recepção 176.920 176.920 0 201.433 201.433 0 

Veículos ou 
semelhantes 

Expedição 42.108 42.108 0 48.519 48.519 0 

TUP EAS 

Máquinas e 
aparelhos 

Expedição 2.372 2.372 0 2.621 2.621 0 

Produtos 
siderúrgicos 

Recepção 79.130 79.130 0 86.845 86.845 0 

Tabela 119 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2045  
Fonte: ANTAQ (2018d) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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O presente apêndice tem por objetivo apresentar os principais parâmetros utilizados 

para a realização do cálculo do nível de serviço das rodovias de acesso ao Complexo Portuário 

de Recife e Suape. Além disso, expõe os principais dados de entrada, e descreve, de forma 

detalhada, os resultados obtidos para a situação atual e para os cenários futuros. Do mesmo 

modo, este documento apresenta a projeção dos fluxos de veículos nas portarias de acesso às 

instalações do Complexo Portuário para os cenários futuros alternativos (pessimista e otimista), 

e traz os resultados das simulações em seus gates para esses horizontes de projeto. 

SITUAÇÃO ATUAL 

A seguir, são descritas as análises dos segmentos situados na hinterlândia e no entorno 

do Complexo Portuário, correspondentes à situação atual. 

Nível de serviço 

Para a realização das análises de nível de serviço (LOS, do inglês – Level of Service) das 

vias de acesso ao Complexo Portuário de Recife e Suape, foram utilizados os dados do volume 

de tráfego fornecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por 

meio do Sistema Integrado de Operações Rodoviárias (SIOR), e pela Concessionária Rota do 

Atlântico S.A. Dessa forma, foram analisadas as informações registradas nos postos de contagem 

da região de interesse. 

A Tabela 120 exibe os postos de contagem utilizados para os segmentos em estudo, as 

respectivas fontes nas quais os dados para cada posto foram obtidos ou fornecidos, a resolução 

temporal, ou seja, a variação no tempo em que os volumes foram observados, e, por fim, os 

anos em que as contagens foram realizadas. 

Rodovia Posto de contagem Fonte 
Resolução 
temporal* 

Ano 

BR-232 Km 27,0 DNIT VH, VMDm 1994 a 1997 

BR-101 Km 60,2 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 61,2 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 63,4 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 65,5 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 70,9 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 73,4 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 75,2 DNIT VH, VMDm 2016 

BR-101 Km 94,0 DNIT VH, VMDm 2013 

PE-009 PP01 
Concessionária Rota 

do Atlântico S.A. 
VH, VMDm 2017 

PE-009 PP02 
Concessionária Rota 

do Atlântico S.A. 
VH, VMDm 2017 

PE-009 PP05 
Concessionária Rota 

do Atlântico S.A. 
VH, VMDm 2017 

Acesso à rotatória PP03 
Concessionária Rota 

do Atlântico S.A. 
VH, VMDm 2017 

VPE-052 PP04 
Concessionária Rota 

do Atlântico S.A. 
VH, VMDm 2017 

* Volume Horário (VH); Volume Médio Diário Mensal (VMDm). 

Tabela 120 – Resumo dos dados disponíveis nos postos de contagem de tráfego para os segmentos em estudo 
Fonte: SIOR (DNIT, 1994, 1995, 1996, 1997, 2016) e dados fornecidos pela Concessionária Rota do Atlântico S.A. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Com base nos dados disponíveis, foi possível, na região analisada, verificar a 

distribuição de veículos ao longo do ano. Assim, para definição do cenário temporal, verificou-

se o mês de maior volume de tráfego de cada rodovia e identificou-se a hora-pico dos dias típicos 

da semana (terça, quarta e quinta-feira) pelo sentido de cada segmento. Para os trechos em que 

se constatou a ausência de posto de contagem, optou-se pela utilização dos dados do posto de 

contagem mais próximo. 

As informações do cenário temporal considerado na análise estão expostas na Tabela 121. 

Rodovia Ano Mês* Dia da semana 

BR-232* 2017 Dezembro 
Dias típicos 

(terça, quarta e quinta-feira) 

BR-101* 2017 Janeiro 
Dias típicos 

(terça, quarta e quinta-feira) 

PE-009 2017 Janeiro 
Dias típicos 

(terça, quarta e quinta-feira) 

Acesso à rotatória 2017 Janeiro 
Dias típicos 

(terça, quarta e quinta-feira) 

VPE-052 2017 Janeiro 
Dias típicos 

(terça, quarta e quinta-feira) 
* Devido à indisponibilidade de dados de contagem de tráfego classificados por sentido, tipo de veículo passante e com agregação 

temporal a cada 15 minutos, admitiu-se 50% do volume total do tráfego para cada sentido e valores de FHP conforme sugerido no 
Manual de Estudos de Tráfego (2006). 

Tabela 121 – Cenário temporal da análise de nível de serviço para as vias analisadas 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Conexão com a hinterlândia 

Para análise do nível de serviço dos segmentos situados na hinterlândia, fez-se uso da 

metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto. O nível de 

serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está operando, podendo ser classificado 

em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é considerado o melhor nível de serviço, o qual 

corresponde a uma situação de fluidez do tráfego, ao passo que E corresponde ao volume de 

veículos mais próximo ou equivalente à capacidade rodoviária, condição que limita a circulação 

de veículos ocasionando instabilidades no tráfego. Assim, uma rodovia com LOS F opera com 

uma demanda de tráfego acima de sua capacidade, havendo formação de filas. 

A segmentação adotada nas rodovias baseia-se na identificação de trechos com 

características homogêneas. Para tanto, verificaram-se peculiaridades como: localização entre acessos, 

número de faixas, tipo de terreno e velocidade. Além disso, para as rodovias federais, utilizou-se como 

base a segmentação determinada pelo Sistema Nacional de Viação (SNV) do DNIT (2015b). 

Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Recife e Suape são 

descritos na Tabela 122 e apresentados na Figura 56. 

  



PLANO MESTRE  

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Id Rodovia Trecho SNV Tipo Local de início Local de fim 
Início 
(km)* 

Fim 
(km)* 

Extensão 
(km) 

1 BR-101 101BPE0390 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-035 
(Igarassu – Ponte 
sobre o Rio 
Igarassu) 

Entr. PE-015 (p/ 
Paulista – 
Viaduto sobre 
PE-015) 

41,4 51,6 10,2 

2 BR-101 101BPE0410 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-015 (p/ 
Paulista – 
Viaduto sobre 
PE-015) 

Viaduto sobre 
Av. Caxangá 

51,6 66,6 15 

3 BR-101 101BPE0420 
Múltiplas 
faixas 

Viaduto sobre 
Av. Caxangá 

Entr. BR-232 
(Recife) 

66,6 69,9 3,3 

4 BR-101 101BPE0430 
Múltiplas 
faixas 

Entr. BR-232 
(Recife) 

Entr. PE-007 
(Recife) 

69,9 72,9 3 

5 BR-101 101BPE0435 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-007 
(Recife) 

Prazeres (Entr. 
Antiga BR-101) 

72,9 82,3 9,4 

6 BR-101 101BPE0440 
Múltiplas 
faixas 

Prazeres (Entr. 
Antiga BR-101) 

Viaduto 
Random/Metalgil 

82,3 94,1 11,8 

7 BR-101 101BPE0450 
Múltiplas 
faixas 

Viaduto 
Random/Metalgil 

Entr. PE-025 (p/ 
Usina Bom Jesus) 

94,1 96,6 2,5 

8 BR-101 101BPE0460 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-025 (p/ 
Usina Bom Jesus) 

Entr. PE-037 (p/ 
distrito industrial 
do Cabo) 

96,6 101,9 5,3 

9 BR-101 101BPE0465 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-037 (p/ 
distrito industrial 
do Cabo) 

Viaduto da 
Charneca (Entr. 
Antiga BR-101) 

101,9 103,2 1,3 

10 BR-101 101BPE0468 
Múltiplas 
faixas 

Viaduto da 
Charneca (Entr. 
Antiga BR-101) 

Fim da 
duplicação 

103,2 104,6 1,4 

11 BR-101 101BPE0470 
Múltiplas 
faixas 

Fim da 
duplicação 

Entr. PE-042 (p/ 
Ipojuca) 

104,6 115,6 11 

12 BR-101 101BPE0475 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-042 (p/ 
Ipojuca) 

Entr. PE-051 (p/ 
Camela) 

115,6 121,2 5,6 

13 BR-101 101BPE0480 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-051 (p/ 
Camela) 

Entr. PE-045 (p/ 
Escada) 

121,2 124,3 3,1 

14 BR-232 232BPE0030 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-050 
Entr. PE-007 (p/ 
Moreno) 

42,9 26,9 16 

15 BR-232 232BPE0020 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-007 (p/ 
Moreno) 

Entr. PE-020 (p/ 
Jaboatão) 

26,9 14,4 12,5 

16 BR-232 232BPE0017 
Múltiplas 
faixas 

Entr. PE-020 (p/ 
Jaboatão) 

Entr. BR-408 
(Viaduto de 
Itapacura) 

14,4 10,4 4 

17 BR-232 232BPE0015 
Múltiplas 
faixas 

Entr. BR-408 
(Viaduto de 
Itapacura) 

Entr. BR-101 
(Recife) 

10,4 4,7 5,7 

* Localização aproximada. 

Tabela 122 – Segmentos de rodovia estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: DNIT (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Figura 56 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Recife e Suape 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Além dos dados da demanda de tráfego, referentes ao volume de veículos observado 

durante determinado período, a partir de contagens de tráfego, o cálculo do nível de serviço 

rodoviário utiliza variáveis de infraestrutura, cujo levantamento é realizado de acordo com as 

características prevalecentes das vias analisadas. A Tabela 123 exibe as características 

predominantes das rodovias em estudo. 

Rodovia Tipo Divisor 
central 

Largura de faixa de 
rolamento (m) 

Desobstrução lateral à 
esquerda (m) 

Desobstrução lateral à 
direita (m) BR-101 Múltiplas faixas Sim 3,2 1,2 2,1 

BR-232 Múltiplas faixas Sim 3,1 1,1 2 

Tabela 123 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias da hinterlândia 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Tendo em vista a extensa área analisada, os atributos de infraestrutura descritos na 

Tabela 123 são apresentados de maneira generalizada. Contudo, para a realização dos cálculos 

de nível de serviço, foram ponderadas as particularidades presentes nos trechos estudados. 

Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para os 

segmentos viários na hinterlândia, estão apresentados na Tabela 124, em que foi utilizado o 

método de cálculo LOS para rodovias de múltiplas faixas. Esses resultados também podem ser 

visualizados na Figura 57. 

Id Rodovia Trecho SNV Sentido Terreno 
Nº de 
faixas 

Acessos /km 
Velocidade 

limite (km/h) 
VHP FHP LOS   

1 BR-101 101BPE0390 Norte-sul Plano 3 3,3 72* 1.615 0,92 B 

1 BR-101 101BPE0390 Sul-norte Plano 3 3,3 72* 1.615 0,92 B 

2 BR-101 101BPE0410 Norte-sul Plano 2 0,9 70* 1.615 0,92 C 

2 BR-101 101BPE0410 Sul-norte Plano 2 0,9 70* 1.615 0,92 C 

3 BR-101 101BPE0420 Norte-sul Plano 2 1,2 72* 1.865 0,92 C 

3 BR-101 101BPE0420 Sul-norte Plano 2 1,2 72* 1.865 0,92 C 

4 BR-101 101BPE0430 Norte-sul Plano 2 1,4 62* 1.543 0,92 C 

4 BR-101 101BPE0430 Sul-norte Plano 2 1,4 62* 1.543 0,92 C 

5 BR-101 101BPE0435 Norte-sul Plano 2 1 71* 1.543 0,92 C 

5 BR-101 101BPE0435 Sul-norte Plano 2 1,3 71* 1.543 0,92 C 

6 BR-101 101BPE0440 Norte-sul Plano 2 0,6 100 1.207 0,88 B 

6 BR-101 101BPE0440 Sul-norte Plano 2 0,4 100 1.207 0,88 B 

7 BR-101 101BPE0450 Norte-sul Plano 2 0,4 80 1.207 0,88 B 

7 BR-101 101BPE0450 Sul-norte Plano 2 0,8 80 1.207 0,88 B 

8 BR-101 101BPE0460 Norte-sul Plano 2 0,2 80 1.207 0,88 B 

8 BR-101 101BPE0460 Sul-norte Plano 2 0,2 80 1.207 0,88 B 

9 BR-101 101BPE0465 Norte-sul Plano 2 0,7 80 1.207 0,88 B 

9 BR-101 101BPE0465 Sul-norte Plano 2 1,4 80 1.207 0,88 B 

10 BR-101 101BPE0468 Norte-sul Plano 2 1,4 70* 1.207 0,88 B 

10 BR-101 101BPE0468 Sul-norte Plano 2 2,1 70* 1.207 0,88 B 

11 BR-101 101BPE0470 Norte-sul Plano 2 0,4 80 1.207 0,88 B 

11 BR-101 101BPE0470 Sul-norte Plano 2 0,3 80 1.207 0,88 B 

12 BR-101 101BPE0475 Norte-sul Plano 2 0,2 100 1.207 0,88 B 

12 BR-101 101BPE0475 Sul-norte Plano 2 0,2 100 1.207 0,88 B 

13 BR-101 101BPE0480 Norte-sul Plano 2 0,3 100 1.207 0,88 B 

13 BR-101 101BPE0480 Sul-norte Plano 2 0,3 100 1.207 0,88 B 

14 BR-232 232BPE0030 Leste-oeste Plano 2 0,4 70* 766 0,88 A 

14 BR-232 232BPE0030 Oeste-leste Plano 2 0,4 70* 766 0,88 A 

15 BR-232 232BPE0020 Leste-oeste Plano 2 0,3 70* 766 0,88 A 

15 BR-232 232BPE0020 Oeste-leste Plano 2 0,2 70* 766 0,88 A 

16 BR-232 232BPE0017 Leste-oeste Plano 2 1 70* 766 0,88 A 

16 BR-232 232BPE0017 Oeste-leste Plano 2 0,8 70* 766 0,88 A 

17 BR-232 232BPE0015 Leste-oeste Plano 2 0,7 70* 766 0,88 A 

17 BR-232 232BPE0015 Oeste-leste Plano 2 0,7 70* 766 0,88 A 

* Devido à restrição imposta pelo método HCM, o qual admite, para rodovias de múltiplas faixas, velocidades de fluxo livre 

compreendidas no intervalo de 45 a 60 mi/h (≈ 72,4 a 96,6 km/h), foram assumidas, para alguns segmentos da análise, 

velocidades limites superiores às registradas em campo. 

Tabela 124 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias hinterlândia 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Figura 57 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia  
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

De acordo com a Figura 57, percebe-se que, de modo geral, há condições estáveis de 

trafegabilidade ao longo dos segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Recife e 

Suape. Entretanto, cabe ressaltar que, devido à restrição imposta pelo método HCM, o qual 

admite, para rodovias de múltiplas faixas, velocidades de fluxo livre compreendidas no intervalo 

de 45 a 60 mi/h (≈ 72,4 a 96,6 km/h), foram adotadas simplificações na análise tendo em vista a 

infraestrutura presente em determinados segmentos, bem como seus limites de velocidade 

máxima permitida. 

Acerca da BR-232, nota-se que há condições de fluidez de tráfego em toda a extensão 

analisada, conforme o LOS A registrado. Contudo, vale salientar que a modelagem considera fluxo 

ininterrupto para todo o trecho, haja vista a carência de dados com detalhamento suficiente para 

prosseguir com uma análise de fluxo interrompido. Assim, não foram ponderados os pontos em que 

há relevante redução na velocidade dos veículos, tais como nas proximidades de radares eletrônicos e 

em eventuais interseções. Dessa forma, condições insatisfatórias de trafegabilidade podem ser 
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observadas, eventualmente, em determinados pontos do trecho analisado da rodovia, como nas 

proximidades do seu entroncamento com a BR-101. 

No que diz respeito à BR-101, verificam-se condições satisfatórias de trafegabilidade, 

observados os LOS B e C. Nesse sentido, no segmento mais ao norte da análise, especificamente 

nos municípios de Igarassu (PE) e Abreu e Lima (PE), registra-se o LOS B, caracterizando uma 

condição estável de tráfego. No entanto, é importante mencionar que o resultado obtido, aliado 

ao fato de o segmento possuir três faixas de rolamento em ambos os sentidos, é também reflexo 

das simplificações adotadas na modelagem, haja vista a elevada quantidade de semáforos e 

controladores eletrônicos de velocidade existente na região, os quais condicionam o trânsito na 

via. Assim, admite-se a possibilidade de ocorrerem situações de trafegabilidade instável, 

sobretudo nos horários de pico, tendo em vista a elevada urbanização da região. 

Ainda se tratando da BR-101, especificamente nos segmentos que contornam a Região 

Metropolitana do Recife, observa-se o LOS C, que corresponde a uma situação de trafegabilidade ainda 

estável, porém, em que indícios de instabilidade já são observados. Nesse contexto, apesar de as 

condições do fluxo ainda serem consideradas toleráveis, nesse nível de serviço, a velocidade e a 

manobrabilidade dos veículos estão consideravelmente condicionadas pelo restante do tráfego que 

circula na via. Na sequência, no trecho mais ao sul da análise, verifica-se a retomada do LOS B, 

caracterizando uma situação de trafegabilidade também estável, em que não se produzem grandes 

mudanças na velocidade média dos veículos que circulam na região. Esses segmentos, por sua vez, 

estão localizados em uma região de menor urbanização. 

Entorno portuário 

De acordo com o exposto no relatório, devido à indisponibilidade de dados de 

contagem de tráfego, tanto nas vias quanto nas interseções existentes no entorno portuário do 

Porto do Recife, não foi possível estimar o nível de serviço das rodovias do entorno desse Porto. 

Por outro lado, no que diz respeito ao Porto de Suape, foram disponibilizados, pela 

Concessionária Rota do Atlântico S.A., dados de contagem de tráfego das praças de pedágio 

existentes na região. Dessa forma, foram analisados os segmentos das rodovias Via Expressa 

(PE-009), Acesso à Rotatória e VPE-052. Vale salientar que, devido a posição geográfica das 

praças de pedágio, estimou-se o nível de serviço para apenas um sentido de cada rodovia. Tais 

trechos são descritos na Tabela 125 e identificados na Figura 58. 

Para a determinação do nível de serviço, utilizou-se a mesma metodologia de análise 

e cenário temporal das vias situadas na hinterlândia. 

Id Rodovia 
Código 

SNV 
Tipo Local de início Local de fim 

Início 
(km)* 

Fim 
(km)* 

Extensão 
(km) 

1 Via Expressa PE-009-1 
Múltiplas 

faixas 
Entr. Antiga 

BR-101 
Rotatória 

(Curva do Boi) 
27,8 44,6 16,8 

2 Via Expressa PE-009-2 
Múltiplas 

faixas 
Rotatória 

(Curva do Boi) 
Entr. PE-038 44,6 49,6 5,0 

3 
Acesso à 
rotatória 

- 
Múltiplas 

faixas 
Entr. PE-060 Entr. PE-009 0,0 1,8 1,8 

4 VPE-052 VPE-052 
Múltiplas 

faixas 
Entr. PE-060 Entr. PE-009 0,0 4,7 4,7 

* Localização aproximada. 

Tabela 125 – Segmentos rodoviários estudados no entorno do Porto de Suape 
Fonte: DNIT (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Figura 58 – Segmentos rodoviários estudados no entorno do Porto de Suape 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Para a determinação do nível de serviço das rodovias situadas no entorno portuário 

analisado, com dados de tráfego disponíveis, foi realizado o levantamento das características de 

infraestrutura viária predominantes, que podem ser observadas na Tabela 126. 

Rodovia Tipo 
Divisor 
central 

Largura de faixa 
de rolamento 

(m) 

Desobstrução 
lateral à esquerda 

(m) 

Desobstrução 
lateral à direita 

(m) 

Via Expressa Múltiplas faixas Sim 3,5 1,25 2,5 

Acesso à rotatória Múltiplas faixas Sim 3,3 1,5 2 

VPE-052 Múltiplas faixas Sim 3,6 1,5 2,7 

Tabela 126 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias do entorno portuário de Suape 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para os segmentos 

em estudo, estão apresentados na Tabela 127, em que foi utilizado o método de cálculo LOS para 

rodovias de múltiplas faixas. Os resultados também podem ser visualizados na Figura 59. 

Id Rodovia 
Código 

SNV 
Sentido Terreno Acessos/km 

Velocidade 
limite (km/h) 

VHP FHP LOS 

1 Via Expressa PE-009-1 Norte-sul Plano 0,8 100 410,2 0,93 A 

2 Via Expressa PE-009-2 Sul-norte Plano 0,6 80 454,9 0,93 A 

3 
Acesso à 
rotatória 

- Oeste-leste Plano 0,6 69 210,7 0,77 A 

4 VPE-052 VPE-052 Oeste-leste Plano 0,8 100 48,48 0,71 A 

Tabela 127 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias no entorno do Porto de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Figura 59 – LOS dos acessos rodoviários: entorno do Porto de Suape 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A partir da Figura 59, percebe-se que há condições de fluidez de tráfego nos segmentos 

analisados no entorno do Porto de Suape, conforme o LOS A verificado. Nesse sentido, é válido 

destacar que, conforme descrito no Capítulo 5, os trechos analisados apresentam boas 

condições de sinalização e conservação do pavimento, o que influencia positivamente a 

trafegabilidade da região. 

SITUAÇÃO FUTURA 

Na análise da situação futura das rodovias que dão acesso ao Complexo Portuário de 

Recife e Suape foram analisados os mesmos segmentos viários descritos na seção de situação 

atual, no entanto, com seus volumes de veículos projetados. Além disso, são apresentados os 

fluxos nas portarias de acesso nos cenários futuros, pessimista e otimista, com as suas análises 

de formação de filas. 

Nível de serviço 

Para a análise da situação futura, partiu-se dos mesmos dados de entrada utilizados 

para a definição da situação atual, sobre os quais foram aplicadas taxas de crescimento. Para 

realizar a análise das vias da hinterlândia do Complexo Portuário foram utilizadas as taxas de 

crescimento de tráfego sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o 

intuito de projetar os dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em 

3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para veículos pesados. 
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Acerca dos segmentos avaliados no entorno do Porto de Suape, considerou-se a influência 

da projeção de demanda de cargas no crescimento do volume de veículos pesados. Desse modo, para 

cada um dos horizontes analisados, foram utilizadas as taxas de crescimento apresentadas na Tabela 

128 para a projeção de caminhões nos cenários futuros. Para os veículos leves, continuou-se a 

considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006). 

Horizonte Cenário pessimista Cenário tendencial Cenário otimista 

2020 2,62% a.a. 2,82% a.a. 6,97% a.a. 

2025 2,16% a.a. 2,36% a.a. 6,59% a.a. 

2045 1,96% a.a. 2,17% a.a. 3,90% a.a. 

2060 1,77% a.a. 1,99% a.a. 2,79% a.a. 

Tabela 128 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário de Suape  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Assim, os volumes de tráfego foram projetados para diferentes cenários futuros, para 

os quais foram estimados os níveis de serviço. Essas análises foram realizadas com a finalidade 

de verificar as condições da capacidade rodoviária dos acessos ao Porto. 

De acordo com o HCM (TRB, 2010), a capacidade de uma rodovia expressa a máxima 

taxa horária de fluxo de tráfego esperada em uma seção da via por sentido, admitindo-se as 

condições básicas de tráfego, as quais relacionam as características físicas da via e as condições 

locais de tráfego, como largura de faixa, largura de acostamento e classes de veículos. 

No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovias com duas faixas com sentidos de 

tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por 

hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia 

conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 129 apresenta os valores de capacidade admitidos 

pelo método, referentes às condições básicas das rodovias. 

Capacidade rodoviária  

Tipo de rodovia 
Velocidade de fluxo livre Capacidade  

(veículos/hora/faixa) (mi/h) (km/h)* 

Duas faixas (pista simples) – – 1.700** 

Múltiplas faixas 
(pista dupla ou tripla) 

45 72,4 1.900 

50 80,5 2.000 

55 88,5 2.100 

60 96,5 2.200 

*  Valores aproximados.  
**Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em ambas as 

direções em trechos curtos (pontes ou túneis). 

Tabela 129 – Capacidade das rodovias conforme o HCM 
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Da mesma forma, menciona-se que as condições básicas para rodovias de pista simples 

consistem nos seguintes aspectos: 

» Largura da faixa maior ou igual a 12 ft (aproximadamente 3,66 m) 

» Largura do acostamento maior ou igual a 6 ft (aproximadamente 1,83 m) 

» Ausência de proibição de ultrapassagem 
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» Somente carros de passeio 

» Terreno em nível (relevo plano) 

» Sem impedimentos no fluxo de tráfego. 

Em contrapartida, o valor da capacidade para as rodovias de múltiplas faixas, 

considerado na modelagem do HCM (TRB, 2010), corresponde às seguintes condições básicas: 

» Bom tempo 

» Boa visibilidade 

» Sem acidentes ou incidentes 

» Sem obras na pista 

» Sem defeitos no pavimento 

» Sem veículos pesados 

» Motoristas rotineiros. 

As seções a seguir descrevem os volumes de tráfego projetados e os resultados dos 

níveis de serviço futuros das rodovias situadas na hinterlândia do Complexo e no entorno 

portuário de Suape. 

Conexão com a hinterlândia 

A Tabela 130 apresenta o Volume de Hora-Pico (VHP) estimado para os segmentos da 

hinterlândia, considerando os anos de 2017, 2020, 2025, 2045 e 2060. 

Segmentos na hinterlândia  
(múltiplas faixas) 

Demanda 
atual 

Demanda projetada 

Id Trecho SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido VHP (2017) 
VHP 

(2020) 
VHP 

(2025) 
VHP 

(2045) 
VHP 

(2060) 

1 101BPE0390 3 Norte-sul 1.615 1.759 2.029 3.599 5.537 

1 101BPE0390 3 Sul-norte 1.615 1.759 2.029 3.599 5.537 

2 101BPE0410 2 Norte-sul 1.615 1.759 2.029 3.599 5.537 

2 101BPE0410 2 Sul-norte 1.615 1.759 2.029 3.599 5.537 

3 101BPE0420 2 Norte-sul 1.865 2.032 2.345 4.163 6.407 

3 101BPE0420 2 Sul-norte 1.865 2.032 2.345 4.163 6.407 

4 101BPE0430 2 Norte-sul 1.543 1.677 1.927 3.368 5.126 

4 101BPE0430 2 Sul-norte 1.543 1.677 1.927 3.368 5.126 

5 101BPE0435 2 Norte-sul 1.543 1.677 1.927 3.368 5.126 

5 101BPE0435 2 Sul-norte 1.543 1.677 1.927 3.368 5.126 

6 101BPE0440 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

6 101BPE0440 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

7 101BPE0450 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

7 101BPE0450 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

8 101BPE0460 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

8 101BPE0460 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

9 101BPE0465 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

9 101BPE0465 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

10 101BPE0468 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

10 101BPE0468 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

11 101BPE0470 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

11 101BPE0470 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 
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Segmentos na hinterlândia  
(múltiplas faixas) 

Demanda 
atual 

Demanda projetada 

Id Trecho SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido VHP (2017) 
VHP 

(2020) 
VHP 

(2025) 
VHP 

(2045) 
VHP 

(2060) 

12 101BPE0475 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

12 101BPE0475 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

13 101BPE0480 2 Norte-sul 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

13 101BPE0480 2 Sul-norte 1.207 1.312 1.510 2.654 4.055 

14 232BPE0030 2 Leste-oeste 766 834 964 1.717 2.650 

14 232BPE0030 2 Oeste-leste 766 834 964 1.717 2.650 

15 232BPE0020 2 Leste-oeste 766 834 964 1.717 2.650 

15 232BPE0020 2 Oeste-leste 766 834 964 1.717 2.650 

16 232BPE0017 2 Leste-oeste 766 834 964 1.717 2.650 

16 232BPE0017 2 Oeste-leste 766 834 964 1.717 2.650 

17 232BPE0015 2 Leste-oeste 766 834 964 1.717 2.650 

17 232BPE0015 2 Oeste-leste 766 834 964 1.717 2.650 

Tabela 130 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia 
 Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A partir dos valores de demanda de tráfego estimados para os segmentos da 

hinterlândia, determinou-se o nível de serviço dos trechos analisados, segundo a metodologia 

do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto. 

Conforme já mencionado, o nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a 

rodovia está operando, classificando-a em A, B, C, D, E ou F, em que A é considerado o melhor 

nível, ao passo que F corresponde a uma rodovia que opera com uma demanda de tráfego acima 

de sua capacidade, havendo formação de filas. No entanto, destaca-se que o LOS D indica o 

início de uma situação instável, em que já podem ocorrer mudanças bruscas de velocidade e as 

manobras dos condutores estão muito restritas ao restante do tráfego. Portanto, considera-se 

o VHP correspondente ao LOS D como referência a um cenário de tráfego aceitável, pois, apesar 

de esse nível de serviço representar o início de uma situação de instabilidade, não ocorrem 

paradas. Além disso, conforme o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNIT, 

1999), o LOS D é recomendado como limitante no dimensionamento de projetos rodoviários de 

vias ainda não implantadas. 

A Tabela 131 exibe os níveis de serviço dos segmentos analisados na hinterlândia do 

Complexo, para os anos de 2017, 2020, 2025, 2045 e 2060. Na sequência, a Figura 60 detalha os 

resultados obtidos. 

Segmentos na hinterlândia  
(múltiplas faixas) 

Cenário 
atual 

Cenários futuros 

Id Trecho SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido 
LOS  

(2017) 
LOS 

(2020) 
LOS 

(2025) 
LOS 

(2045) 
LOS 

(2060) 

1 101BPE0390 3 Norte-sul B B B D F 

1 101BPE0390 3 Sul-norte B B B D F 

2 101BPE0410 2 Norte-sul C C D F F 

2 101BPE0410 2 Sul-norte C C D F F 

3 101BPE0420 2 Norte-sul C D D F F 

3 101BPE0420 2 Sul-norte C D D F F 

4 101BPE0430 2 Norte-sul C C D F F 

4 101BPE0430 2 Sul-norte C C D F F 

5 101BPE0435 2 Norte-sul C C D F F 
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Segmentos na hinterlândia  
(múltiplas faixas) 

Cenário 
atual 

Cenários futuros 

Id Trecho SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido 
LOS  

(2017) 
LOS 

(2020) 
LOS 

(2025) 
LOS 

(2045) 
LOS 

(2060) 

5 101BPE0435 2 Sul-norte C C D F F 

6 101BPE0440 2 Norte-sul B B B D F 

6 101BPE0440 2 Sul-norte B B B D F 

7 101BPE0450 2 Norte-sul B B C D F 

7 101BPE0450 2 Sul-norte B B C D F 

8 101BPE0460 2 Norte-sul B B C D F 

8 101BPE0460 2 Sul-norte B B C D F 

9 101BPE0465 2 Norte-sul B B C D F 

9 101BPE0465 2 Sul-norte B C C E F 

10 101BPE0468 2 Norte-sul B C C E F 

10 101BPE0468 2 Sul-norte B C C E F 

11 101BPE0470 2 Norte-sul B B C D F 

11 101BPE0470 2 Sul-norte B B B D F 

12 101BPE0475 2 Norte-sul B B B D F 

12 101BPE0475 2 Sul-norte B B B D F 

13 101BPE0480 2 Norte-sul B B B D F 

13 101BPE0480 2 Sul-norte B B B D F 

14 232BPE0030 2 Leste-oeste A B B C E 

14 232BPE0030 2 Oeste-leste A B B C E 

15 232BPE0020 2 Leste-oeste A B B C E 

15 232BPE0020 2 Oeste-leste A B B C E 

16 232BPE0017 2 Leste-oeste A B B C E 

16 232BPE0017 2 Oeste-leste A B B C E 

17 232BPE0015 2 Leste-oeste A B B C E 

17 232BPE0015 2 Oeste-leste A B B C E 

Tabela 131 – Níveis de serviço para os horizontes futuros: rodovias na hinterlândia 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Figura 60 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

De acordo com a Figura 60, percebe-se que a situação exposta na seção Situação atual 

tende a se agravar na medida em que os horizontes avançam. Nesse contexto, estima-se que o 

trecho analisado da BR-232 apresentará uma condição tolerável de trafegabilidade até meados 

de 2045, tendo em vista o LOS C observado. No entanto, após esse período, observa-se que 

esses segmentos poderão apresentar LOS E, o que caracteriza uma situação em que a demanda 

de tráfego presente na via já se encontra muito próxima ou, até mesmo, igual a capacidade 

viária do trecho. Dessa maneira, presume-se que, futuramente, poderá ser necessária a 

execução de obras que visem o aumento da capacidade da via ou a diminuição da demanda de 

veículos estimada para os segmentos. 

No que diz respeito à BR-101, nota-se que o segmento mais ao norte da análise, nos 

municípios de Igarassu (PE) e Abreu e Lima (PE), apresentará situação estável de trafegabilidade 

até as proximidades de 2025, segundo o LOS B registrado. Após esse período, entretanto, 

estima-se que o trecho apresente, inicialmente, indícios de instabilidade, que poderão evoluir 

para uma situação de congestionamento (LOS F) até meados de 2060. Além disso, conforme 
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mencionado na seção de conexão com a hinterlândia, novamente é importante ressaltar que a 

análise realizada não levou em consideração a presença dos radares eletrônicos, bem como dos 

semáforos existentes na região. Sendo assim, admite-se a possibilidade da existência de pontos 

com eventuais retenções de tráfego na região, sobretudo nos horários de pico, para todo o 

horizonte do estudo, haja vista a intensa urbanização do local. 

Acerca dos segmentos que contornam a Grande Recife, verifica-se a manutenção da situação 

apresentada na seção Situação atual até as proximidades de 2020, exceto para o segmento 

exatamente ao norte do entroncamento com a BR-232, para o qual registra-se o LOS D, indicando que 

poderá haver certa instabilidade no local, no referido período. Na sequência, percebe-se que a situação 

poderá se agravar conforme os anos avançam, de acordo com o LOS D estimado para os meados de 

2025 e o LOS F – situação de congestionamento – para 2060, em todo o trecho em questão. Por outro 

lado, nos segmentos ao sul de Recife (PE), de modo geral, condições estáveis de trafegabilidade se 

estenderão até as proximidades de 2045. Todavia, a situação instável que caracteriza o LOS F também 

poderá ser atingida até o ano de 2060, assim como mencionado anteriormente para os demais 

segmentos da rodovia.  

Diante do exposto, é importante salientar a necessidade da execução de obras de 

infraestrutura rodoviária, por parte dos órgãos governamentais competentes, para propiciar 

melhores condições de trafegabilidade à região. Nesse contexto, destacam-se, no curto prazo, 

as obras de requalificação da BR-101 nos segmentos que contornam Recife (PE), mais 

precisamente entre os municípios de Abreu e Lima (PE) e Jaboatão dos Guararapes (PE), já 

iniciadas. No médio/longo prazo, por sua vez, vê-se com bons olhos a possibilidade da 

construção do Arco Metropolitano de Recife e do Miniarco entre os municípios de Abreu e Lima 

(PE) e Igarassu (PE). Maiores informações acerca dos referidos projetos podem ser verificadas 

na seção 5.3 do relatório. 

Entorno portuário 

Conforme descrito anteriormente, devido à indisponibilidade de dados de contagem de 

tráfego, tanto nas vias quanto nas interseções existentes no entorno portuário do Recife, não foi 

possível estimar o nível de serviço de seus acessos. No entanto, no que diz respeito ao Porto de Suape, 

foram analisados os segmentos das rodovias Via Expressa (PE-009), Acesso à rotatória e VPE-052. 

A Tabela 132 e a Tabela 133 apresentam o VHP para o cenário atual e para os cenários 

pessimista, tendencial e otimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 para os trechos estudados 

no entorno do Porto de Suape. 
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Segmentos do entorno 
Demanda 

atual 
Cenário futuro (2020) Cenário futuro (2025) 

Id Rodovia 
Trecho 

SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido VHP (2017) 
VHP 

(Pessimista) 
VHP 

(Tendencial) 
VHP 

(Otimista) 
VHP 

(Pessimista) 
VHP 

(Tendencial) 
VHP 

(Otimista) 

1 Via Expressa PE-009-1 2 Norte-sul 410 447 447 460 512 514 555 

2 Via Expressa PE-009-2 2 Sul-norte 455 496 496 499 574 574 584 

3 Acesso à rotatória - 2 
Oeste-
leste 

211 229 229 241 259 261 302 

4 VPE-052 VPE-052 2 
Oeste-
leste 

48 52 52 55 60 60 67 

Tabela 132 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2020 e 2025: entorno portuário de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Segmentos do entorno 
Demanda 

atual 
Cenário futuro (2045) Cenário futuro (2060) 

Id Rodovia 
Trecho 

SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido VHP (2017) 
VHP 

(Pessimista) 
VHP 

(Tendencial) 
VHP 

(Otimista) 
VHP 

(Pessimista) 
VHP 

(Tendencial) 
VHP 

(Otimista) 

1 Via Expressa PE-009-1 2 Norte-sul 410 887 896 995 1.331 1.350 1.435 

2 Via Expressa PE-009-2 2 Sul-norte 455 1.028 1.030 1.054 1.590 1.595 1.615 

3 
Acesso à 
rotatória 

- 2 
Oeste-
leste 

211 432 441 537 623 642 724 

4 VPE-052 VPE-052 2 
Oeste-
leste 

48 101 103 120 150 153 168 

Tabela 133 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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De forma análoga ao procedimento realizado para a hinterlândia, determinou-se o 

nível de serviço para os segmentos analisados no entorno portuário. A Tabela 134 apresenta os 

resultados para o cenário tendencial dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. 

Segmentos no entorno portuário 
Cenário 

atual 
Cenários futuros (tendencial) 

Id Rodovia Trecho SNV 
Nº de 
faixas 

Sentido 
LOS LOS 

(2020) 
LOS 

(2025) 
LOS 

(2045) 
LOS 

(2060) (2017) 

1 Via Expressa PE-009-1 2 Norte-sul A A A A B 

2 Via Expressa PE-009-2 2 Sul-norte A A A B B 

3 Acesso à rotatória - 2 Oeste-leste A A A A A 

4 VPE-052 VPE-052 2 Oeste-leste A A A A A 

Tabela 134 – Níveis de serviço para os horizontes futuros: rodovias no entorno portuário de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

A Figura 61 exibe o resultado encontrado para as vias do entorno analisadas, 

considerando o cenário tendencial para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. 

 

Figura 61 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário de Suape 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Verifica-se que os segmentos analisados no entorno portuário de Suape apresentarão 

condições estáveis de trafegabilidade em todos os cenários analisados. Nesse sentido, é 

relevante ressaltar que a boa qualidade tanto do pavimento, quanto das sinalizações vertical e 

horizontal presentes no local, são fatores determinantes para os resultados encontrados. Além 
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disso, pode-se dizer que, a baixa urbanização da região faz com que sejam reduzidos os conflitos 

entre o tráfego urbano e os caminhões com origem ou destino ao Porto, influenciando 

positivamente o desempenho portuário. 

Portarias de acesso 

Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário 

de Recife e Suape, também foram analisadas as projeções de veículos sobre cada uma delas, nos 

cenários pessimista e otimista, para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060.   

As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas movimentadas 

nos respectivos recintos portuários para os horizontes em análise. Já a estimativa do aumento dos 

volumes dos carros de passeio e dos ônibus levou em consideração a perspectiva de crescimento do 

PIB brasileiro até os anos supracitados. As análises referentes ao cenário tendencial de demanda 

foram apresentadas no decorrer do Capítulo 5.  

Para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas 

para os três cenários (pessimista, tendencial e otimista), foram realizadas simulações de eventos 

discretos de distribuição livre que, no contexto deste estudo, são usadas para realizar análises 

numéricas das filas nos gates das portarias.  

Destaca-se que, com a intenção de melhor representar a movimentação que ocorre 

no dia a dia dos terminais portuários, a simulação considera que, em momentos de pico 

extremo, em que as filas ultrapassam 20 veículos, há uma diminuição do tempo de 

processamento nas portarias. Isso ocorre pois, nesses casos, considera-se que, na prática, o 

processo é realizado de forma mais ágil e, em alguns momentos, simplificado, de forma a 

amenizar a formação de filas. 

As análises das portarias de acesso ao Complexo Portuário foram divididas segundo a 

localização geográfica das instalações, a saber:  

» Porto do Recife 
» Porto de Suape e TUP EAS. 

Porto do Recife 

Os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados para cada uma das 

portarias do Porto do Recife, considerando o cenário pessimista e o cenário otimista, estão 

apresentados na Tabela 135 e na Tabela 136, respectivamente, para os anos de 2020, 2025, 

2045 e 2060.  
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Portaria 

Demanda atual Demanda futura (cenário pessimista) 

2017 2020 2025 2045 2060 
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Portaria 
Principal 

350 200 377 213 403 240 557 355 682 447 

Camil 17 10 18 11 19 12 25 18 30 23 

SCS 01 5 0 6 0 6 0 9 0 12 0 

SCS 02 5 0 6 0 6 0 9 0 12 0 

Fertine 70 0 84 0 92 0 144 0 186 0 

Rhodes 35 0 39 0 43 0 63 0 78 0 

Agemar – 
Armazém 18 

50 12 53 13 55 15 70 22 82 27 

Tabela 135 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto do Recife no cenário 
futuro pessimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Portaria 

Demanda atual Demanda futura (cenário otimista) 

2017 2020 2025 2045 2060 
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Portaria 
Principal 

350 200 383 213 418 240 639 355 855 447 

Camil 17 10 18 11 20 12 28 18 35 23 

SCS 01 5 0 6 0 6 0 11 0 17 0 

SCS 02 5 0 6 0 6 0 11 0 17 0 

Fertine 70 0 84 0 93 0 152 0 203 0 

Rhodes 35 0 40 0 45 0 73 0 98 0 

Agemar – 
Armazém 18 

50 12 53 13 57 15 77 22 95 27 

Tabela 136 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto do Recife no cenário 
futuro otimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Os gráficos com os resultados das simulações para o cenário tendencial encontram-se 

detalhados no Capítulo 5. Assim, o Gráfico 116, o Gráfico 117 , o Gráfico 118 e o Gráfico 119 

apresentam os resultados para as simulações do cenário pessimista para os anos de 2020, 2025, 

2045 e 2060, respectivamente. 
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Gráfico 116 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário pessimista para 2020 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 117 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário pessimista para 2025 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 118 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário pessimista para 2045 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 119 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário pessimista para 2060 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Por sua vez, o Gráfico 120, o Gráfico 121, o Gráfico 122 e o Gráfico 123 apresentam, 

respectivamente, os resultados das simulações para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060 

do cenário otimista, em que se observa a tendência de formação de filas maiores, 

principalmente nos horizontes de 2045 e 2060, as quais indicam a necessidade de intervenções 

de forma a possibilitar melhorias no acesso à Portaria Principal e às instalações da Agemar – 

Armazém 18 e da Rhodes. 
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Gráfico 120 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário otimista para 2020 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 121 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário otimista para 2025 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 122 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário otimista para 2045 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

 

Gráfico 123 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário otimista para 2060 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Porto de Suape e TUP EAS 

Os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus projetados para cada uma 

das portarias do Porto de Suape e do TUP EAS, considerando o cenário pessimista e o cenário 

otimista, estão apresentados na Tabela 137 e na Tabela 138, respectivamente, para os anos de 

2020, 2025, 2045 e 2060.  
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Portaria 

Demanda atual Demanda futura 

2017 2020 2025 2045 2060 

Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus 

PC 1 2.497 177 6 2.926 189 7 3.176 212 8 4.582 315 11 5.665 395 14 

Bunge Moinho - Trigo 65 20 0 235 22 0 247 24 0 307 36 0 346 45 0 

PPV 1 28 0 0 95 0 0 100 0 0 126 0 0 151 0 0 

Suata e Atlântico Terminais* 60 20 0 97 22 0 104 24 0 156 36 0 201 45 0 

Agrovia 100 10 3 105 11 4 106 12 4 121 18 6 130 23 7 

Tecon Suape 700 10 0 748 11 0 803 12 0 1207 18 0 1557 23 0 

Supergasbras 30 8 0 33 9 0 37 10 0 53 15 0 64 18 0 

Ultragaz 50 8 0 55 9 0 61 10 0 88 15 0 106 18 0 

Copagaz 40 1 0 44 2 0 49 2 0 70 2 0 85 3 0 

Liquigás 40 10 0 44 11 0 49 12 0 70 18 0 85 23 0 

Ultracargo 200 0 0 208 0 0 232 0 0 353 0 0 440 0 0 

Brasilgas 70 10 3 76 11 4 85 12 4 122 18 6 148 23 7 

Transpetro 90 15 0 98 16 0 109 18 0 157 27 0 190 34 0 

Pool de Combustíveis 250 20 0 271 22 0 302 24 0 436 36 0 527 45 0 

Pandenor 258 5 0 261 6 0 281 6 0 430 9 0 555 12 0 

Temape  316 0 0 329 0 0 366 0 0 558 0 0 695 0 0 

Bunge Alimentos - Margarina 100 20 0 118 22 0 124 24 0 154 36 0 173 45 0 

TUP EAS 100 20 0 109 22 0 121 24 0 174 36 0 212 45 0 

*Considerando o mesmo volume para as portarias de entrada e saída. 

Tabela 137 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Suape e TUP EAS no cenário futuro pessimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060  
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Portaria 

Demanda atual Demanda futura (cenário otimista) 

2017 2020 2025 2045 2060 

Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus Caminhões  Carros Ônibus 

PC 1 2.497 177 6 3.361 189 7 4.328 212 8 7.353 315 11 8.483 395 14 

Bunge Moinho - 
Trigo 

65 20 0 366 22 0 386 24 0 489 36 0 579 45 0 

PPV 1 28 0 0 96 0 0 103 0 0 144 0 0 185 0 0 

Suata e Atlântico 
Terminais* 

60 20 0 122 22 0 204 24 0 400 36 0 402 45 0 

Agrovia 100 10 3 108 11 4 116 12 4 167 18 6 218 23 7 

Tecon Suape 700 10 0 943 11 0 1.584 12 0 3.106 18 0 3.123 23 0 

Supergasbras 30 8 0 33 9 0 38 10 0 59 15 0 75 18 0 

Ultragaz 50 8 0 55 9 0 63 10 0 97 15 0 125 18 0 

Copagaz 40 1 0 44 2 0 50 2 0 78 2 0 100 3 0 

Liquigás 40 10 0 44 11 0 50 12 0 78 18 0 100 23 0 

Ultracargo 200 0 0 210 0 0 239 0 0 396 0 0 525 0 0 

Brasilgas 70 10 3 77 11 4 88 12 4 136 18 6 175 23 7 

Transpetro 90 15 0 99 16 0 112 18 0 175 27 0 225 34 0 

Pool de Combustí-
veis 

250 20 0 274 22 0 311 24 0 485 36 0 624 45 0 

Pandenor 258 5 0 264 6 0 289 6 0 482 9 0 662 12 0 

Temape  316 0 0 333 0 0 378 0 0 625 0 0 830 0 0 

Bunge Alimentos-
Margarina 

100 20 0 183 22 0 193 24 0 245 36 0 290 45 0 

TUP EAS 100 20 0 110 22 0 124 24 0 191 36 0 245 45 0 

*Considerando o mesmo volume para as portarias de entrada e saída. 

Tabela 138 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Suape e TUP EAS no cenário futuro otimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Os gráficos com os resultados das simulações para o cenário tendencial encontram-se 

detalhados no Capítulo 4. Assim, o Gráfico 124, o Gráfico 125, o Gráfico 126 e o Gráfico 127 

apresentam os resultados para as simulações do cenário pessimista para os anos de 2020, 2025, 

2045 e 2060, respectivamente. 

 

Gráfico 124 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário pessimista para 2020 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 125 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário pessimista para 2025 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 126 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário pessimista para 2045 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 127 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário pessimista para 2060 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Haja vista o elevado volume de veículos acumulados nos gates de entrada da Portaria 

PC 1, para melhor visualização dos resultados de filas obtidos para as demais portarias o Gráfico 

128, o Gráfico 129, o Gráfico 130 e o Gráfico 131 apresentam os resultados no cenário 

pessimista, nos anos 2020, 2025, 2045 e 2060, excluindo-se a curva inerente à PC 1 (entrada). 
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Gráfico 128 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 

pessimista para o ano de 2020 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 129 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 
pessimista para o ano de 2025 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 130 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 
pessimista para o ano de 2045 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 131 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 
pessimista para o ano de 2060 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Por sua vez, o Gráfico 132, o Gráfico 133, o Gráfico 134 e o Gráfico 135 apresentam, 

respectivamente, os resultados das simulações para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060 

do cenário otimista, em que se observa a tendência de formação de filas extremas a partir de 

2025, as quais indicam a necessidade de intervenções de forma a possibilitar melhorias no 

acesso à Portaria PC 1 do Porto de Suape, visto que os veículos ficam acumulados de um dia 

para o outro sem serem processados. Atualmente, a PC 1 apresenta dois gates de entrada e um 

tempo de processamento de três minutos por veículo e, portanto, ao receber um volume de 

veículos que tende a ultrapassar o dobro do volume atual, é extremamente necessária a 

ampliação da capacidade da PC 1 através da implantação de novos gates e de equipamentos 

que reduzam o tempo de processamento na entrada, para evitar a formação de filas. 
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Gráfico 132 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário otimista para 2020 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 133 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário otimista para 2025 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 134 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS no cenário otimista para 2045 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 135 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário otimista para 2060 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Da mesma forma apresentada para os cenários tendencial e pessimista, para melhor 

visualização dos resultados das demais portarias, o Gráfico 136, o Gráfico 137, o Gráfico 138 e o 

Gráfico 139 apresentam os resultados do cenário otimista, nos anos 2020, 2025, 2045 e 2060, 

excluindo-se a curva referente às filas nos gates de entrada da Portaria PC 1. 
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Gráfico 136 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 
otimista para o ano de 2020 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 137  – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 
otimista para o ano de 2025 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 138 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 
otimista para o ano de 2045 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 
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Gráfico 139 – Formação de filas nos gates do Porto de Suape e TUP EAS, sem PC 1 (entrada), no cenário 

otimista para o ano de 2060 
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 

Diante da tendência de formação de filas em algumas portarias do Complexo Portuário 

de Recife e Suape nos cenários futuros, destaca-se que, além de uma quantidade adequada de 

gates, a automatização dos processos, por meio da implantação de equipamentos, mostra-se 

de suma importância para assegurar a fluidez no acesso às instalações portuárias. Além disso, é 

importante que haja um sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem, que 

contemple todos os terminais inseridos no Complexo, para que os veículos acessem as 

respectivas instalações de destino de forma cadenciada.
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APÊNDICE 8 – TABELA DE CONDICIONANTES DAS 

LICENÇAS DE OPERAÇÃO
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Porto do Recife 

AUTORIDADE 
PORTUÁRIA 

LICENÇAS 
ÓRGÃO 

LICENCIADOR 
DATA DE 

VALIDADE 
OBSERVAÇÕES 

Porto do Recife 
Licença de Operação 
n° 05.17.04.001211-0 

(Renovação) 

Agência Estadual 
do Meio Ambiente 

(CPRH) 
09/04/2020 

Renovação da Licença de Operação 
para na operação de um porto para 
a movimentação de cargas em geral 
e passageiros 
localizado no Bairro do Recife 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Apresentar semestralmente à CPRH: 

Documento com tipo, quantidade, transportadora e destino final dos resíduos sólidos 

gerados pelo Porto. 

Planilha com os Agente de navegação e Operadores Portuários que realizam serviços 

no Porto do Recife, e relação de navios atracados durante este período, Operador Portuário 

responsável, Agente de navegação responsável e o tipo de carga. 

» As águas de drenagem da área de transbordo não deverão sem encaminhadas às galerias 

de águas pluviais, e nenhuma atividade de lavagem e limpeza, bem como manipulação de 

produtos químicos deverá ser feita próximo às galerias. 

» Apresentar à CPRH o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) sempre que for 

atualizado. 

» A cada 300 dias, deverá ser feita a limpeza e manutenção das fossas sépticas por empresa 

devidamente licenciada ambientalmente. 

» Obedecer à legislação em vigor para o gerenciamento de resíduos na movimentação de óleo 

e outras substâncias nocivas ou perigosas no Complexo. 

» Qualquer ocorrência que acarrete danos ambientais deverá ser informada à CPRH. 

» O Complexo deverá atender: 

Diretrizes da PNRS, conforme Lei Estadual nº 14.236/2010; 

NBR 11.174 da ABNT quanto ao acondicionamento e armazenamento de resíduos 

sólidos Classe IIA e IIB, enquanto que resíduos Classe I, atenderão à NBR 12.235, devendo 

solicitar autorização da CPRH para transporte e disposição final dos mesmos. 

Porto de Suape 

AUTORIDADE 
PORTUÁRIA 

LICENÇAS 
ÓRGÃO 

LICENCIADOR 
DATA DE 

VALIDADE 
OBSERVAÇÕES 

SUAPE - 
Complexo 
Industrial 
Portuário 
Governador 
Eraldo Gueiros 

Licença de 
Operação nº 
05.16.05.002289-8 
(Renovação) 

Agência 
Estadual do 
Meio Ambiente 
- CPRH 

20/06/2021 

Renovação da Licença de 
Operação para gerenciamento 
da SUAPE – Complexo Industrial 
Portuário Governador Eraldo 
Gueiros, 
incluindo os seus bota-foras e 
sua central de triagem de 
resíduos sólidos 
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PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Apresentar semestralmente à CPRH relatório contendo tipo, quantidade, transportadora e 

destino final de resíduos sólidos gerados pela administração. 

» Deverá ser autorizada pela CPRH, mediante requerimento específico e vistoria prévia 

qualquer supressão de vegetação, dentro do Complexo ou em Áreas de Preservação 

Ambiental (APP). 

» Apresentar, no prazo máximo de 90 dias: 

Projeto atualizado de macrodrenagem da área do Complexo, incluindo drenagem da 

Zona Industrial 3. 

Mapeamento georreferenciado dos pontos finais dos emissários do Porto Organizado 

e canaletas. 

» Realizar, mensalmente, monitoramento das canaletas de drenagem de águas pluviais a 

partir dos parâmetros de DBO, DQO, Sólidos Sedimentáveis, Óleos e Graxas, pH e toxicidade 

na última caixa de inspeção antes do deságue em corpo receptor. 

» Apresentar semestralmente à CPRH planilha contendo CNPJ e licença ambiental de: 

Empresas que possuem arrendamento com SUAPE – Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros. 

Agentes de navegação que realizam serviço em SUAPE – Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros. 

Operadores Portuários que realizam serviço em SUAPE – Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros. 

» Apresentar à CPRH, sempre que for atualizado, o PGRS. 

» Utilizar como bota-fora oceânico as áreas estabelecidas incluindo a ampliação do bota-fora 

2 ao sul do molhe principal, sendo seis áreas contínuas e separadas como: A, B, C, D, E e F. 

SUAPE deverá apresentar cronograma de dragagem para sua utilização, conforme 

legislação. E adotar como bota-fora terrestre a área do Jaguatirica e sua ampliação, fazendo 

o descarte em uma única área e apresentando relatório de utilização. 

» O Complexo deverá atender: 

Diretrizes da PNRS, conforme Lei Estadual nº  14.236/2010. 

Resolução Conama nº 430/2011 e Norma Técnica CPRH 2001 e Norma Técnica 

CPRH 2007 quanto ao lançamento de efluentes industriais. 

NBR 11.174 da ABNT quanto ao acondicionamento e armazenamento de resíduos 

sólidos Classe IIA e IIB, enquanto que resíduos Classe I, atenderão à NBR 12.235, devendo 

solicitar autorização da CPRH para transporte e disposição final destes. 
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Terminais arrendados do Porto do Recife 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Agemar 
Licença de 

Operação nº 
704/2016 

Prefeitura de 
Recife – SMAS 

14/12/2018 

Licença de Operação para 
armazenamento de barrilha, 
operação de terminais com 
carga e descarga e manutenção 
(pintura, reparo etc.) de 
contêineres que aluga 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

DA ATIVIDADE DE OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA E ARMAZENAMENTO DE BARRILHA 

» Deve-se ter cuidado com o derramamento na água com a utilização de lonas durante o 

descarregamento e caso ocorra, proceder com o recolhimento imediato pois atua 

aumentando seu pH. 

» É necessário o acondicionamento correto das cargas em local de armazenamento para 

evitar vazamentos e dispersão de material particulado. 

» Embalagens contendo resíduos de barrilha, devem ser dispostas e manuseadas com os 

mesmos cuidados de qualquer outro lixo industrial. O que não puder ser reaproveitado ou 

reciclado deve ser recolhido por empresa com licenciamento ambiental para coleta, 

transporte e destino final. Apresentar comprovante de destino quando solicitar a 

renovação de LO. 

DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DE CONTÊINERES (PINTURA, REPARO ETC.) 

» O armazenamento, manuseio, limpeza de piso (em caso de derramamento), descarte e 

disposição final de produtos Classe I - Perigoso (ABNT 10.004, de 2004, Lei Fed. nº 

12.305/2010 e as que vierem substituí-las) e em caso de acidentes devem seguir as 

orientações descritas em suas embalagens e Fichas de Informações de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ), de acordo com normas e legislações cabíveis. 

» Manter produtos químicos bem acondicionados em local seco, abrigado da chuva e do sol 

e em piso impermeável para que, no caso de derramamentos, não haja infiltração no solo 

e água subterrânea. Na ocorrência de derramamento, absorver o produto conforme 

especificado em sua FISPQ e se não puder ser reaproveitado, acondicionar e encaminhar 

para empresa com licenciamento ambiental. Apresentar comprovante de recolhimento e 

destino final na renovação de LO. 

» Embalagens vazias de produtos químicos e material contaminado devem ser 

acondicionados em recipientes rígidos e recolhidos por empresa com licença ambiental e 

para renovação de LO, deve-se apresentar comprovante de recolhimento e destino final 

emitido por central de tratamento de resíduos (CTR). 

» Resíduos recicláveis não contaminados devem ser mantidos separados (papel, plástico, 

vidro etc.) devendo destiná-los ao reaproveitamento ou à reciclagem, quando não 

contaminados, conforme objetivos da PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) exceto lâmpadas 

queimadas que devem ser destinadas a empresas licenciadas ambientalmente para 

destinação final. 
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Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Rhodes 
Licença Simplificada 

nº 021/2017 
Prefeitura de 

Recife – SMAS 
20/01/2019 

Licença Simplificada para depósito 
de mercadora para terceiros. 
Armazenam grãos de malte em silos 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

DA ARMAZENAGEM DE GRÃOS 

» Descarregar os navios de forma correta para evitar que os grãos caiam na água estuarina e 

no piso local evitando a atração e proliferação de aves, e caso haja derramamento, proceder 

com recolhimento imediato.  

» Manter os grãos sob coberta com lona nos caminhões de transporte. 

SETOR DE MANUTENÇÃO 

» O piso deve ser mantido impermeável evitando a penetração do óleo lubrificante, tinta etc., 

no solo e na água subterrânea. 

» O armazenamento, manuseio, limpeza do piso, descarte e destinação final de produtos 

Classe I – Perigoso (ABNT 10.004 de 2004, Lei Fed. 12.305/2010) e caso ocorra acidentes 

deve seguir as orientações nas suas embalagens e Fichas de Informações de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ). 

SETOR DE RESÍDUOS 

» Separar os resíduos por categoria conforme a PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010). 

» Este setor deverá possuir cobertura e piso impermeável. 

» Resíduos recicláveis deverão ser destinados à reciclagem ou ao reaproveitamento pela 

empresa, se possível. 

» O Óleo lubrificante usado deverá ser mantido em recipiente com tampa e encaminhado à 

empresa com licença ambiental e cadastro na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 

» Material contaminado com produtos perigosos deverão ser acondicionados em recipientes 

diferentes do lixo comum e encaminhados à empresa devidamente licenciada 

ambientalmente para destinação final. 

» Embalagens de tinta com pouco resíduo seco podem ser destinadas à reciclagem. 

» Caçambas de lixo comum devem ficar sob área coberta. 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

SCS 
Licença de Operação 

nº 174/16 
Prefeitura de 

Recife – SMAS 
06/04/2018 

Licença de Operação para 
beneficiamento de arroz e 
distribuidores de outros alimentos 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Deverá ser feita manutenção e limpeza do sistema de esgotamento sanitário, a cada 300 

dias, por empresa devidamente licenciada ambientalmente. 
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» Manter a separação dos resíduos sólidos gerados pela empresa de acordo com a 

Resolução Conama nº 275/2001 (BRASIL, 2001b) (coleta seletiva) e ABNT NBR 

10004/2004 (Classificação dos resíduos sólidos).  

» Todos os resíduos perigosos gerados pela empresa deverão ser armazenados em área 

coberta com piso impermeável. A coleta e destinação final só deverão ser realizadas por 

devidamente licenciadas ambientalmente. 

» É necessário o acondicionamento correto das cargas em local de armazenamento para 

evitar vazamentos e dispersão de material particulado. 

» Embalagens contendo resíduos de barrilha, devem ser dispostas e manuseadas com os 

mesmos cuidados de qualquer outro lixo industrial. O que não puder ser reaproveitado ou 

reciclado deve ser recolhido por empresa com licenciamento ambiental para coleta, 

transporte e destino final. Apresentar comprovante de destino quando solicitar a 

renovação de LO. 

» Nos limites da propriedade, não ultrapassar os níveis de ruído permitidos pela Legislação Municipal 

(Lei nº 16.243/1996 art. 51 – Código de Meio Ambiente e Equilíbrio Ecológico do Recife). 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Fertine 
Licença de Operação 

nº 631/2016 
Prefeitura de 

Recife – SMAS 
19/11/2018 

Licença de Operação para 
fabricação de fertilizantes, exceto 
organominerais 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

DO SETOR FABRIL 

» O armazenamento, manuseio, limpeza de piso (no caso de derramamento do produto), 

descarte e disposição final de produtos químicos e em casos de acidente, deverá obedecer 

a suas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), bem como seu 

acondicionamento e impermeabilização do piso. 

» Resíduos gerados no setor fabril não reaproveitados na empresa ou por terceiros devem 

ser acondicionados e destinados à empresa devidamente licenciada ambientalmente para 

coleta e destinação final. 

» Apresentar num prazo máximo de 180 dias um relatório de análise de emissão de material 

particulado conforme tabela do ANEXO XII – UNIDADE DE PRODUÇÃO MISTURADORAS – da 

Resolução Conama nº 382/2006. 

DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 

» Manter piso impermeável e sem fissuras para evitar rico de contaminação de solo e águas 

subterrâneas em caso de derramamento de produtos perigosos. 

» Manter produtos e resíduos devidamente acondicionados e encaminhá-los à empresa 

devidamente licenciada ambientalmente para coleta tratamento e destinação final. 

» Óleo lubrificante quando não reaproveitado deverá ser encaminhado à empresa com 

licença ambiental e cadastro na ANP. 

DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE DIESEL PARA EMPILHADEIRAS E PÁS CARREGADEIRAS 
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» O piso deve ser devidamente impermeabilizado na área da bomba de abastecimento, dique 

de contenção e área em torno do tanque em um prazo máximo de 30 dias a partir da data 

de emissão da licença, e se houver derramamento, deverá proceder-se conforme Ficha de 

Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) Óleo Diesel; 

DO GERADOR DE ENERGIA 

» O piso deve ser devidamente impermeabilizado para evitar contaminação de solo e água 

subterrâneas em caso de derramamento e o local deve ser coberto e arejado na área do 

dique de contenção, que deve ser sempre monitorado, e área em torno do tanque de diesel. 

» Não realizar lavagem do tanque de contenção caso haja óleo no piso, a menos que haja 

caixa separadora de água e óleo, e no caso de derramamento de diesel, deverá proceder-

se conforme Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) Óleo Diesel. 

» O destino correto das baterias deverá ser feito pela empresa responsável pela manutenção 

do gerador conforme Resolução Conama nº 401/2008, caso não o supermercado deve fazê-

lo. Quando ocorrer, solicitar comprovante de destino. 

DA CENTRAL DE RESÍDUOS 

» Resíduos recicláveis não contaminados devem ser mantidos separados (papel, plástico, 

vidro etc.) devendo destiná-los ao reaproveitamento ou à reciclagem, quando não 

contaminados, conforme objetivos da PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) exceto lâmpadas 

queimadas que devem ser destinadas a empresas licenciadas ambientalmente para 

destinação final. 

» Seguir orientações do PPRA. 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Camil 
Licença de Operação 

nº 409/2016 
Prefeitura de 

Recife – SMAS 
14/12/2018 

Licença de Operação para 
beneficiamento de arroz e 
distribuidores de outros alimentos 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

DA ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO ARROZ 

» Para evitar dispersão de material particulado deve-se manter o equipamento de filtragem 

em boas condições. 

» Os resíduos gerados na pereira classificadora e equipamento de filtragem poderão ser 

reaproveitados por terceiros, evitando o descarte. 

» Produtos vencidos deverão ser destinados conforme normas sanitárias e outras normas 

cabíveis. 

» O piso deve ser mantido impermeável na área de produção. 

DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS 

» O armazenamento, manuseio, limpeza de piso (no caso de derramamento do produto), 

descarte e disposição final de produtos químicos e em casos de acidente, deverá obedecer 

a suas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

» Manter produtos químicos bem acondicionados em local seco, abrigado da chuva e do sol 

e em piso impermeável para que, no caso de derramamentos, não haja infiltração no solo 
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e água subterrânea. Na ocorrência de derramamento, absorver o produto conforme 

especificado em sua FISPQ e se não puder ser reaproveitado, acondicionar e encaminhar 

para empresa com licenciamento ambiental. Apresentar comprovante de recolhimento e 

destino final na renovação de LO. 

» Embalagens vazias de produtos químicos e material contaminado devem ser 

acondicionados em recipientes rígidos e recolhidos por empresa com licença ambiental e 

para renovação de LO, deve-se apresentar comprovante de recolhimento e destino final. 

» Manter a canaleta em bom estado e o piso impermeável. 

» Destinar óleo lubrificante usado para empresa com devida licença ambiental e cadastro na 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

» A empresa não está autorizada a realizar lavagem e troca de óleo dos caminhões pois não 

está adequada para tal serviço. 

DA CENTRAL DE RESÍDUOS 

» Resíduos recicláveis não contaminados devem ser mantidos separados (papel, plástico, 

vidro etc.) devendo destiná-los ao reaproveitamento ou à reciclagem, quando não 

contaminados, conforme objetivos da PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) exceto lâmpadas 

queimadas que devem ser destinadas a empresas licenciadas ambientalmente para 

destinação final. 

Terminais arrendados do Porto de Suape 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de validade Observações 

Decal 

Licença de 
Operação nº 
011552/2014 
(Renovação) 

Agência Estadual 
do Meio Ambiente 

(CPRH) 
12/11/2017 

Renovação da Licença de 
Operação para armazenamento e 
distribuição de derivados líquidos 
de petróleo, biodiesel e álcool 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Apresentar semestralmente: 

Comprovante de destinação de resíduos sólidos, sobretudo os perigosos, informando 

destino final e suas quantidades. 

Relatório de análises da EDAR, na entrada e saída, com os seguintes parâmetros: 

vazão; pH; DBO; DQO; óleos e graxas; materiais sedimentáveis; toxicidade; enxofre; e os 

parâmetros orgânicos da resolução Conama nº 430/11. 

» Apenas transportadoras devidamente licenciadas ambientalmente deverão se 

responsabilizar pela carga de caminhões da empresa. 

» Apresentar, em no máximo 90 dias: 

Relatório de Investigação Ambiental Confirmatória de passivo ambiental com a 

respectiva ART cujo estudo deve ser realizado em toda área de carregamento de combustíveis, 

acompanhado de registro fotográfico das perfurações nas áreas supracitadas. 
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Análises de monitoramento dos sete poços piezométricos, que deverão ser realizadas 

anualmente, contemplando os seguintes parâmetros: S, Pb, Zn, Ca, Ba, Fe, Cu, Na, Al, Cr, K, Ni, 

Sn, parâmetros orgânicos presentes na resolução Conama nº 430/11. 

» Apresentar, em no máximo 30 dias, cronograma para implantação de membranas 

flutuantes nos tanques de armazenamento de combustíveis que ainda não possuem. 

» Qualquer ocorrência possivelmente danosa ao meio ambiente deverá ser comunicada à 

CPRH, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. 

» A empresa deverá atender: 

Diretrizes da PNRS, conforme Lei Estadual nº 14.236/2010. 

Resolução Conama nº 357/2005 e nº 430/2011. 

Lei Federal nº 12.305/11 – PNRS, que preconiza a destinação dos resíduos sólidos não 

reaproveitados à empresa devidamente licenciada ambientalmente. 

NBR 11.174 da ABNT quanto ao acondicionamento e armazenamento de resíduos 

sólidos Classe IIA e IIB, enquanto que resíduos sólidos classificados como perigosos, exceto os 

de saúde, atenderão à NBR 12.235, devendo solicitar autorização da CPRH para transporte e 

disposição final destes. 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Pandenor 
Licença de Operação 
nº 05.15.09.004515-7 

(Renovação) 

Agência Estadual 
do Meio Ambiente 

(CPRH) 
17/09/2018 

Renovação da Licença de Operação 
para armazenamento e distribuição 
de gasolina, etanol, anidro, etanol 
hidratado, diesel S 500, S 10 e 
biodiesel 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» A empresa deverá gerenciar os seus resíduos sólidos de acordo com a NBR 10.004: 2004 e 

apresentar em forma de planilha, um relatório semestral contendo o tipo de resíduo, 

origem, quantidade e destino final destes. 

» O transporte e destinação final dos resíduos deverá ser feito por empresas devidamente 

licenciadas e caso o gerenciamento seja feito por terceiros, no ato da renovação da licença, 

apresentar cópias de contrato de prestação de serviços e licença ambiental. A empresa 

deverá solicitar autorização à CPRH para transporte e disposição final de resíduos perigosos. 

» Deverá ser feita manutenção e limpeza do sistema de esgotamento sanitário, a cada 300 

dias, por empresa devidamente licenciada ambientalmente. 

» A empresa deverá comunicar à CPRH qualquer ocorrência possivelmente danosa 

ambientalmente. 

» Apresentar análises de entrada e saída do sistema separador de água/óleo (SAO) semestralmente, 

com os seguintes parâmetros: pH, DQO, sólidos sedimentáveis e óleos e graxas. 

» Manter atualizados os estudos análise de risco e o PEI, informando à CPRH qualquer 

alteração realizada. 

» A empresa deverá atender a: 
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As diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme Lei Estadual nº 14.236, 

de 13/12/2010. 

A Resolução Conama nº 430/2011 e Norma Técnica CPRH 2001 quanto ao lançamento 

de efluentes industriais. 

NBR 11.174 na ABNT quanto ao acondicionamento e armazenamento de resíduos 

sólidos Classe IIA e IIB enquanto os resíduos sólidos perigosos deverão atender à NBR 12.235 da 

ABNT e deverá ser solicitada autorização à CPRH para transporte e disposição final destes. 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Suata 
Licença de 

Operação nº 
05.15.09.004359-7 

Agência Estadual 
do Meio Ambiente 

(CPRH) 
21/09/2018 

Licença de Operação para 
armazenamento de contêineres, 
cargas 
soltas e produtos químicos e/ou 
substâncias perigosas 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Para evitar riscos de contaminação, produtos químicos e/ou substâncias perigosas deverão 

ser armazenadas em local ambientalmente adequado. 

» A empresa deverá readequar, em um prazo de 90 dias a contar da data de expedição da 

licença, a reforma do piso impermeável da área da oficina, destinado ao armazenamento 

de pneus e resíduos de classe I e da área de armazenamento de produtos químicos líquidos 

bem como a delimitação de sua área. 

» Deverá ser feita a manutenção periódica da caixa separadora de água e óleo, e destinar o 

resíduo oleoso conforme legislação ambiental vigente. 

» A manutenção e limpeza no Sistema Final de Esgotamento Sanitário deverá ser feita a cada 

300 dias, por empresa devidamente licenciada ambientalmente. 

» Deverá ser feita a solicitação do comprovante de destinação final de resíduos Classe I e II 

segundo NBR1004/2004, e apresentá-los à CPRH sempre que forem solicitados; 

» A empresa deverá atender a: 

A NBR 11.174 na ABNT quanto ao acondicionamento e armazenamento de resíduos 

sólidos Classe IIA e IIB enquanto os resíduos sólidos perigosos deverão atender à NBR 12.235 da 

ABNT e deverá ser solicitada autorização à CPRH para transporte e disposição final destes. 

As Resoluções Conama nº 267/2000 e nº 340/2003 quanto aos resíduos de fluidos 

refrigerantes e cilindros usados oriundos da manutenção dos equipamentos. 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme a Lei Estadual nº 14.236/2010. 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Tecon Suape 
Licença de Operação 
nº 05.16.12.005473-6 

(Renovação) 

Agência Estadual 
do Meio Ambiente 

(CPRH) 
06/01/2019 

Renovação da Licença de Operação 
de movimentação e 
armazenamento de contêineres 
para importação e exportação de 
diversos produtos, inclusive 
classificados como perigosos 
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PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Apresentar trimestralmente à CPRH: 

Porém realizar mensalmente, as análises do efluente na saída do filtro anaeróbio (P8) 

contendo os seguintes parâmetros: vazão, pH, temperatura, sólidos sedimentáveis, DBO, DQO, 

óleos e graxas e coliformes totais e fecais. 

Relatório contendo destinação final dos efluentes tratados externamente com os 

respectivos comprovantes de destinação. 

Relatório contendo quantidade, tipo, transportadora e destino final dos resíduos 

sólidos gerados pelo empreendimento. 

» A empresa deverá realizar tratamento externo dos demais efluentes gerados no 

empreendimento até a conclusão do projeto de adequação do sistema de tratamento. Após 

conclusão, deverá ser solicitada autorização para a retomada do tratamento dos efluentes 

em questão, sendo proibido o lançamento de efluentes do terminal no mar. 

» Deverá ser feita a manutenção e limpeza do sistema de caixa de gordura do refeitório, a 

cada 15 dias, e do sistema final de esgotamento sanitário, a cada 300 dias, por empresa com 

licenciamento ambiental. 

» Resíduos classe IIA e IIB gerados pelo empreendimento devem ser armazenados em 

ambientes adequados segundo padrão de cores para coleta seletiva. 

» Todos os resíduos perigosos gerados pela empresa deverão ser armazenados em área 

coberta com piso impermeável. A coleta e destinação final só deverão ser realizadas por 

devidamente licenciadas ambientalmente. O empreendimento deverá manter à disposição 

todos os documentos para comprovação da rastreabilidade desses resíduos. 

» A empresa deverá disponibilizar kits de mitigação ambiental, nas áreas de armazenamento 

e manipulação de óleos e produtos químicos. Os kits deverão conter pá antifaiscante, 

mantas, travesseiros absorventes, pó de serra e sacos plásticos. Os funcionários deveram 

ser treinados para a utilização dos kits de mitigação ambiental. 

» Deverá ser apresentado a cada seis meses, relatório das manutenções dos equipamentos 

do tipo transtêineres (RTGs), que possuem motores a diesel, e relatório de monitoramento 

das emissões através de Escala Ringelmann. 

» Deverão ser mantidos em boas condições de limpeza e organização todos os pátios de 

contêineres do empreendimento. 

» Todas as ocorrências possivelmente danosas ambientalmente devem ser informadas à CPRH. 

» A empresa deverá atender: 

Diretrizes da PNRS, conforme Lei Estadual nº 14.236/2010. 

Resoluções Conama nº 382/2006 e nº 436/2011 quanto às emissões atmosféricas. 

Resolução Conama nº 430/2011 e Norma Técnica CPRH 2001 e Norma Técnica 

CPRH 2007 quanto ao lançamento de efluentes industriais. 
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NBR 11.174 da ABNT quanto ao acondicionamento e armazenamento de resíduos 

sólidos Classe IIA e IIB, enquanto que resíduos Classe I, atenderão à NBR 12.235, devendo 

solicitar autorização da CPRH para transporte e disposição final destes. 

TUP EAS 

Terminal 
arrendado 

Licenças 
Órgão 

licenciador 
Data de 
validade 

Observações 

Estaleiro Atlântico 
Sul - EAS 

Licença de Operação 
nº 05.16.05.002033-

7 
(Renovação) 

Agência Estadual 
de Meio Ambiente 

(CPRH) 
18/05/2018 

Renovação da Licença de Operação 
para produção e comercialização de 
embarcações de grande porte, 
produção e comercialização de 
plataformas, estruturas flutuantes e 
reparo de embarcações 

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS 

» Apresentar trimestralmente à CPRH: 

Análise dos efluentes bruto e tratado da Estação de Tratamento de Efluentes 

Sanitários contendo os seguintes parâmetros: Vazão, pH, temperatura, sólidos sedimentáveis, 

DBO, DQO, óleos e graxas e coliformes totais e fecais. 

Relatório contendo quantidade, tipo, transportadora e destino final dos resíduos 

sólidos gerados pelo empreendimento. 

» A empresa deverá disponibilizar kits de mitigação ambiental, nas áreas de armazenamento 

e manipulação de óleos e produtos químicos. Os kits deverão conter pá antifaiscante, 

mantas, travesseiros absorventes, pó de serra e sacos plásticos. Os funcionários deveram 

ser treinados para a utilização dos kits de mitigação ambiental. 

» A cada 15 dias, a empresa deverá realizar manutenção e limpeza no sistema de caixa de 

gordura, por empresa devidamente licenciada.  

» Todos os resíduos Classes IIA e IIB gerados pelo empreendimento deverão obedecer ao 

padrão de cores para coleta seletiva e ser armazenados em locais adequados enquanto os 

resíduos Classe I (perigosos) deverão ser armazenados em área coberta com piso. A coleta 

e destinação final só deverão ser realizadas por empresas licenciadas ambientalmente. 

» Apresentar, no prazo de 30 dias, projeto e cronograma de execução, contendo medidas 

preventivas, especificamente nas canaletas pluviais da área 6, evitando possíveis 

contaminações por produtos químicos utilizados na área. 

» Apresentar em 60 dias: 

Relatório de Amostragem nas chaminés das cabines de pintura e Shot Blasting, para 

determinação da concentração de BTEX. 

Deverá organizar, catalogar e apresentar relatório, todos os resíduos de sucatas 

existentes em várias áreas da empresa. 

»  A empresa deverá realizar e apresentar no prazo de 180 dias, estudo de avaliação dos 

possíveis impactos ambientais no processo de limpeza do dique, e quaisquer operações e 

eventos a serem realizados no dique, devem ser comunicados à CPRH com antecedência 

mínima de 30 dias. Quando da operação do dique seco, enviar laudo das análises realizadas, 
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com parecer conclusivo elaborado por profissional habilitado, para o e-mail: 

monitoramento.portope@cprh.pe.gov.br. O dique só poderá ser esvaziado após o parecer 

favorável emitido por esta Agência. 

» Os efluentes líquidos gerados na decapagem química, corte de chapas a plasma, efluentes 

oleosos, efluentes de limpeza de tubulação, efluentes de testes hidrostáticos e de 

gamagrafia, deverão ser armazenados, em área coberta, com contenção e piso 

impermeabilizado, de acordo com a NBR 12.235, da ABNT, até posterior destinação final 

para empresa licenciada. 

» O gerenciamento da água de lastro deverá seguir a Resolução nº A868(20) da Organização 

Marítima Internacional (IMO – do inglês International Maritime Organization). 

» A empresa deverá apresentar, anualmente, apresentação à CPRH uma palestra sobre seus 

Programas Básicos Ambientais em execução. 

» A realização de qualquer atividade potencialmente poluidora que gere efluentes e resíduos 

específicos da atividade naval, deverá ser comunicada previamente a CPRH, através de 

documento contendo a descrição da atividade, as substâncias utilizadas e a destinação dos 

resíduos e efluentes a serem gerados. 

» É proibido o armazenamento de tintas e produtos químicos a céu aberto, se o local possuir 

piso impermeável e for próximo a canaletas pluviais. 

» Apresentar a Declaração Anual dos Resíduos Sólidos Industriais (DARSI), conforme Instrução 

Normativa CPRH nº 003/06.
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APÊNDICE 9 – RESTRIÇÕES E SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

NO ENTORNO DO PORTO DO RECIFE
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Convenções Cartográficas
[¿ Sitio arqueológico

Curva de nível
Via urbana
Rodovia principal
Sistema ferroviário
Área do Porto Organizado do Recife

Divisão intermunicipal
Área de Preservação Permanente
Unidade de Conservação de Proteção Integral
Área urbanizada
Vegetação
Massa d'água

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000

Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º

Fontes das bases de dados geográficos:
- Área do Porto Organizado do Recife:
Portaria Nº 1.030, de 20 de novembro de 1993;
-  Sistema rodoviário: 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -  DNIT,
2007 e Open Street Maps, 2016.
-  Sistema ferroviário: 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 2006.
-  Municípios, Estados e Massa d'água: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
-  Área urbana, Vegetação e Área de Preservação Permanente:
Elaboradas pelo LabTrans/UFSC, a partir
das imagens de satélite Digital Globe 2016/Google Earth.
-  Curvas de Nível :
Elaboradas pelo LabTrans/UFSC, a partir das imagens
de satélite Shuttle Radar Topography Mission - SRTM.
-  Unidades de Conservação:
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, 2013.
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En to rno  do  Po r t o  do  Rec i feEn to rno  do  Po r t o  do  Rec i fe

Mapa elaborado em março de 2018
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Localização

I  -  E n t o r no  do  P o r to  de  R e c i feI  -  E n t o r no  do  P o r to  de  R e c i fe

Convenções cartográficas
Sistema rodoviário
Sistema ferroviário
Divisão intermunicipal
Área do Porto Organizado do Recife

Unidade de Conservação de Uso Sustentável
Unidade de Conservação de Proteção Integral
Massa d'água

Lo ca l i z aç ãoLo ca l i z aç ão
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Bahia

Ceará

Pernambuco

ParaíbaPiauí

Alagoas

Sergipe

Rio Grande do Norte

Descrição:
- Sítios Arqueológicos:
Jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de 
cultura dos paleoameríndios do Brasil. Sítios nos quais se encontram vestígios positivos 
de ocupação pelos paleoameríndios; Sítios identificados como cemitérios, sepulturas  
ou locais de pouso prolongado ou de aldeiamento; E inscrições rupestres ou locais como 
sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
Fonte:  Lei federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961.
- Áreas de Preservação Permanente (APP):
Area protegida,coberta ou não por vegetação nativa, assegurada pela Lei nº 12.651/12. 
No mapa estão representadas as faixas marginais de cursos d'água, e  topo de morros, 
montes, montanhas e serras, com altura mínima de 50 (cinquenta) metros e inclinação 
média maior que 45° e áreas de duna, conforme Resolução CONAMA Nº303/02.
- Vegetação:
Representa as áreas densamente arborizadas.
- Área urbanizada:
Áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas 
urbanas isoladas. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- Unidades de conservação:
Abrangem as áreas de proteção integral e de uso sustentável que  têm como objetivo básico
preservar a natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana; nelas, devem 
ser respeitadas as orientações especificadas no Plano de Manejo, previsto como obrigatório
na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Fonte : Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
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Convenções Cartográficas
[¿ Sitio arqueológico

Via urbana
Curva de nível
Sistema ferroviário
Divisão intermunicipal

Área do Porto Organizado de Suape
Unidade de Conservação de Proteção Integral
Área de Preservação Permanente
Área urbanizada
Vegetação
Massa d'água

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000

Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º

Fontes das bases de dados geográficos:

- Área do Porto Organizado de Recife:
Decreto de 28 de agosto de 2007;
-  Sistema rodoviário: 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -  DNIT,
2007 e Open Street Maps, 2016.
-  Sistema ferroviário: 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 2006.
-  Municípios, Estados e Massa d'água: 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
-  Área urbana, Vegetação e Área de Preservação Permanente:
Elaboradas pelo LabTrans/UFSC, a partir
das imagens de satélite Digital Globe 2016/Google Earth.
-  Curvas de Nível :
Elaboradas pelo LabTrans/UFSC, a partir das imagens
de satélite Shuttle Radar Topography Mission - SRTM.
-  Unidade de Conservação de Proteção integral:
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, 2013.
-  Sítios arqueológicos:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 2017.
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En to rno  do  Po r to  de  SuapeEn to rno  do  Po r to  de  Suape

Mapa elaborado em fevereiro de 2018
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Localização
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Convenções cartográficas
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Descrição:
-  Sítios Arqueológicos:  
Jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de 
cultura dos paleoameríndios do Brasil. Sítios nos quais se encontram vestígios positivos 
de ocupação pelos paleoameríndios; Sítios identificados como cemitérios, sepulturas  
ou locais de pouso prolongado ou de aldeiamento; E inscrições rupestres ou locais como 
sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
Fonte:  Lei federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961.
 - Áreas de Preservação Permanente - APP: 
Area protegida,coberta ou não por vegetação nativa, assegurada pela Lei nº 12.651/12. 
No mapa estão representadas as faixas marginais de cursos d'água, e  topo de morros, 
montes, montanhas e serras, com altura mínima de 50 (cinquenta) metros e inclinação 
média maior que 45° e áreas de duna, conforme Resolução CONAMA Nº303/02.
- Vegetação:
Representa as áreas densamente arborizadas.
- Área urbana: 
Áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas 
urbanas isoladas. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- Unidades de conservação:
Abrangem as áreas de proteção integral e de uso sustentável que  têm como objetivo básico
preservar a natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana; nelas, devem 
ser respeitadas as orientações especificadas no Plano de Manejo, previsto como obrigatório
na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Fonte : Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.                                                                 
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APÊNDICE 11 – ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 

CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DO PORTO DO RECIFE
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Convenções Cartográficas
Área do Porto Organizado do Recife
Divisão intermunicipal
Massa d'água

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000

Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º

0 1 2 Km

Fontes das bases de dados geográficos:
-  Área do Porto Organizado do Recife

Portaria Nº 1.030, de 20 de novembro de 1993;
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013;
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013;
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013.
- Países: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013.
- Áreas Prioritárias Para Conservação: Ministério

do Meio Ambiente - MMA, 2007.
Mapa elaborado em janeiro de 2018.

por Laboratório de Transporte e Logistíca - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Descrição:
Áreas prioritárias para conservação: áreas com interesse para
conservação, separadas de acordo com o nível de prioridade das 
ações a serem tomadas no intuito de sua preservação (Alta, Muito
Alta e Extremamente Alta). Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2007.
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Convenções Cartográficas
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Massa d'água
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Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º
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Fontes das bases de dados geográficos:
-  Área do Porto Organizado de Suape

Decreto de 28 de agosto de 2007;
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013;
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013;
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013.
- Países: Instituto Brasileiro de Geografia

 e Estatística - IBGE, 2013.
- Áreas Prioritárias Para Conservação: Ministério

do Meio Ambiente - MMA, 2007.
Mapa elaborado em fevereiro de 2018.

por Laboratório de Transporte e Logistíca - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Descrição:
Áreas prioritárias para conservação: áreas com interesse para
conservação, separadas de acordo com o nível de prioridade das 
ações a serem tomadas no intuito de sua preservação (Alta, Muito
Alta e Extremamente Alta). Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2007.
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APÊNDICE 13 – EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA NO 

ENTORNO DO PORTO DO RECIFE
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Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000

Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º

Fontes das bases de dados geográficos:

- Área do Porto Organizado do Recife: Portaria nº 1.030, de 20 de novembro de 1993.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 2007 / OpenStreet Maps - OSM, 2018.
 

- Sistema ferroviário: Agência Nacional de Trasportes Terrestres - ANTT, 2006.
- Imagem de satélite: Mapa base Esri Imagery, s/d.

Mapa elaborado em março de 2018
por Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Mancha urbana gerada por classificação supervisionada das imagens do satélite Landsat
dos anos de 1987, 2006 e 2013. As imagens Landsat foram obtidas por meio do Earth Explorer
da United States Geological Survey – USGS. Foram escolhidas as cenas com menor taxa de nuvens por ano.
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APÊNDICE 14 – EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA NO 

ENTORNO DO PORTO DE SUAPE
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Fontes das bases de dados geográficos:
- Área do Porto Organizado de Suape: Decreto de 25 de maio de 2011;

- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Sistema rodoviário: OpenStreet Map - OSM, 2017;

 
- Sistema ferroviário: Agência Nacional de Trasportes Terrestres - ANTT, 2006;

- Imagem de satélite: United States Geological Survey – USGS, 2017.

Mapa elaborado em: fevereiro de 2018
por Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

Mancha urbana gerada por classificação supervisionada das imagens do satélite Landsat
dos anos de 2004, 2007, 2011, e 2017. As imagens Landsat foram obtidas por meio do Earth Explorer
da United States Geological Survey – USGS. Foram escolhidas as cenas com menor taxa de nuvens por ano.
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APÊNDICE 15 – ÁREA DO PORTO ORGANIZADO  

DE RECIFE
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Segundo definição da Portaria Nº 1.030 de 20 de novembro de 1993, a Área do Porto Organizado de Recife é constituída:

"a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Recife tendo como limites extremos o
molhe de Olinda, ao norte e a ponte Agamenon Magalhães, ao sul, na Baía do Pina, abrangendo todos
os cais, docas, pontes e píers de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias
internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas
adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Recife ou sob sua
guarda e responsabilidade.

b) Pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público."

Caracterização da Área do Porto Organizado do Recife:

0 500 1.000 Km 0 100 200 Km

Fontes das bases de dados geográficos:
- Porto Organizado do Recife (poligonal): Portaria Nº 1.030 de 20 de novembro de 1993;
- Porto Organizado do Recife (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -  DNIT 2007.
- Imagens de Satéite: Basemap Esri Imagery, s/d.

Porto Organizado
 do Recife

©
Projeção Transversa de Mercator

SIRGAS 2000
Zona UTM 25 Sul

Meridiano Central - 33º
Mapa elaborado em janeiro de 2018.

Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Convenções cartográficas
Área do Porto Organizado do Recife0 1 2 Km

O c e a n o  A t l â n t i c o

O c e a n o  A t l â n t i c o

Porto Organizado
 do Recife

Ár e a  do  P o r t o  O r ga n iz ad oÁr e a  do  P o r t o  O r ga n iz ad o



 

 



PLANO MESTRE  

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE  

APÊNDICE 16 – ÁREA DO PORTO ORGANIZADO  
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Convenções Cartográficas
 Área do Porto Organizado de Suape
Divisão intermunicipal0 1 2 Km

Segundo definição do Decreto de 25 de maio de 2011, Artigo 1º,

"A Área do Porto Organizado de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, no Estado
de Pernambuco, é constituída:

I - pelas instalações portuárias terrestres localizadas no Município de Ipojuca, no Estado de Pernambuco, tais
como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios, e terrenos ao longo
das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do porto organizado, incorporados ou não ao patrimônio
do Porto Organizado de Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros; e

II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de acesso, as bacias de
evolução e as áreas de fundeio."

Caracterização da Área do Porto Organizado de Suape:

0 500 1.000 Km 0 100 200 Km

Fontes das bases de dados geográficos:
- Porto Organizado de Suape (poligonal): Decreto de 25 de maio de 2011.
- Porto Organizado de Suape (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007.
- Sistema ferroviário: Agência Nacional de Transportes Terrestres -  ANTT, 2006.
- Imagens de Satéite: Mapa base Esri Imagery, s/d.

Porto de Suape

Oceano Atlântico

©
Projeção Transversa de Mercator

SIRGAS 2000
Zona UTM 25 Sul

Meridiano Central - 33º
Mapa elaborado em fevereiro de 2018.

Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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APÊNDICE 17 – ZONEAMENTO URBANO DO ENTORNO 

DO PORTO DO RECIFE
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Fontes das bases de dados geográficos:
- Área do Porto Organizado do Recife: Portaria nº 1.030, de 20 de novembro de 1993;
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -  DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2017;
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Zoneamento e Macrozoneamento do Município do Recife: Lei nº 17.511/2008.
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Zoneamento Urbano do Recife
(Lei  Nº 17.511/2008).

- Zona Especial de Dinamização Econômica (ZEDE): área, potencial ou consolidada, que
concentra atividades múltiplas. A ZEDE Centro Principal possui raio de influência regional e
metropolitano. A ZEDE Centro Secundário possui raio de influência para um conjunto de bairros.
- Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): área de assentamentos habitacionais 
de população de baixa renda, surgidos espontaneamente, existentes, consolidados ou 
propostos pelo Poder Público, onde haja possibilidade de urbanização e regularização 
fundiária e construção de habitação de interesse social.
- Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH): formada por sítios,
ruínas, conjuntos ou edifícios isolados de expressão artística, cultural, histórica, arqueológica
ou paisagística, considerados representativos da memória arquitetônica, paisagística e
urbanística da cidade.
- Zona de Ambiente Construído de Ocupação Controlada (ZAC Controlada): caracterizada
pela ocupação intensiva, pelo comprometimento da infra-estrutura existente, objetivando
controlar o seu adensamento.
- Zona de Ambiente Construído de Ocupação Moderada (ZAC Moderada): caracterizada
por ocupação diversificada e facilidade de acessos, objetivando moderar a ocupação, com
potencialidade para novos padrões de adensamento, observando-se a capacidade das
infra-estruturas locais.
- Zona de Ambiente Construído de Ocupação Restrita (ZAC Restrita): Zona 
caracterizada pela presença predominante de relevo acidentado com restrições quanto à
ocupação, objetivando adequar a tipologia edilícia à geomorfologia da área.
- Zona de Ambiente Natural (ZAN): definida em função dos cursos e corpos d'água
formadores das bacias hidrográficas do Beberibe, do Capibaribe, do Jiquiá, do Jordão e do
Tejipió e pela orla marítima, desde a faixa de praia até as águas com 10 metros de profundidade,
incluindo os recifes costeiros.
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Mapa elaborado em janeiro de 2018.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Macrozoneamento municipal do Recife
Macrozona do Ambiente Construído (MAC)
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O município do Recife apresenta as seguintes macrozonas:
- Macrozona do Ambiente Construído (MAC): compreende as áreas caracterizadas 
pela predominância do conjunto edificado, definido a partir da diversidade das formas de 
apropriação e ocupação espacial.

- Macrozona do Ambiente Natural (MAN): compreende as áreas caracterizadas pela 
presença significativa da água, como elemento natural definidor do seu caráter, enriquecidas 
pela presença de maciço vegetal preservado, englobando as ocupações imediatamente 
próximas a esses cursos e corpos d`água.

O município do Recife apresenta as seguintes zonas:
- Imóvel Especial de Preservação (IEP): exemplar isolado de arquitetura significativa para
o patrimônio histórico, artístico ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do
Município e da comunidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

- Imóvel de Proteção de Área Verde (IPAV): unidade de domínio público ou privado, 
que possui área verde formada, predominantemente, por vegetação arbórea ou arbustiva, 
cuja manutenção atende ao bem-estar da coletividade.
- Setor de Sustentabilidade Ambiental 2 (SSA 2): tem o objetivo de promover o 
equilíbrio ambiental e paisagístico, através da preservação ou compensação das áreas 
vegetadas dos imóveis inseridos no Setor.
- Unidade de Conservação da Natureza (UCN): espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, 
sob regimes especiais de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção.

Oceano Atlântico

ZAC
Restrita
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APÊNDICE 18 – ZONEAMENTO URBANO DO ENTORNO 

DO PORTO DE SUAPE
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Fontes das bases de dados geográficos:

- Área do Porto Organizado de Suape: Decreto de 25 de maio de 2011.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Zoneamento e macrozoneamento de Cabo de Santo Agostinho: Lei Nº 3.109, de 30 de dezembro de 2015.
- Zoneamento e macrozoneamento de Ipojuca: Lei Nº 1.490, de 30 de junho de 2008.

Macroárea do Complexo de Suape: 
Área regida pelas determinações do Decreto Estadual Nº37.160/11.
Setor de Adensamento Induzido: 
Áreas limítrofes à área central dos núcleos urbanos do Cabo e de Ponte dos Carvalhos.
Setor de Conservação da Paisagem: 
Áreas que abrigam patrimônio histórico.
Setor de Urbanização Específica:
Área periférica da Zona de Consolidação Urbana já urbanizada, porém com restrições
ao seu crescimento territorial devido aos limites com o complexo industrial e a PE-60.
Zona Especial de Dinamização Urbanística:
Regulamentada pela Lei Municipal Nº 2.891/2011.
Zona Especial de Habitação de Interesse Social: 
Assentamentos habitacionais de infraestrutura básica deficiente ou em locais de risco,
bem como áreas contíguas.
Zona Especial de Interesse Ambiental, Habitacional e Turístico Caramuru: 
Regida pela Lei Municipal Nº 2.922/2012.
Zona Especial de Interesse Turístico, Ambiental e Habitacional Praia do Xaréu:
Regida pela Lei Municipal Nº 2.471/2008.
Zona de Adensamento Controlado:
Determinada pelas quadras mais próximas à faixa de praia com maior ocupação.
Zona de Adensamento Progressivo:
Porção da Macroárea Costeira límitrofe à Mazcroárea do Complexo de Suape e de
baixa ocupação.
Zona de Consolidação Urbana:
Porção da Macroárea Costeira de Interesse Ambiental e Turístico com maior densidade
construtiva e maior déficit de infraestrutura.
Zona de Interesse Turístico:
Área correspondente à Vila de Suape e Garapu, delimitada conforme mapa de zoneamento
municipal de junho de 2014.
Área de Interesse Ambiental:
Área que contempla os recursos naturais de vegeração, delimitada conforme mapa de
zoneamento municipal de junho de 2014.
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Mapa elaborado em novembro de 2017.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Zoneamento Municipal de Cabo de Santo Agostinho
(Lei Nº 3.109, de 30 de dezembro de 2015)

Oceano Atlântico

Zona de Atividade Portuária (ZAP): 
Corresponde ao território legal do Complexo Industrial Portuário de Suape.
Zona de Atividades Industriais e Logísticas (ZAIL): 
Corresponde a porções do território localizadas próximo aos distritos industriais
existentes e projetados.
Zona de Equilíbrio Ambiental (ZEA): 
Corresponde à porção oeste do território municipal, sob influência do ambiente estuarino.
Zona de Requalificação Urbana (ZRU):
Compreende áreas de urbanização consolidada dos núcleos urbanos de Ipojuca Sede e dos
distritos de Nossa Senhora do Ó e Camela.
Zona de Sustentabilidade da Orla (ZSO):
Corresponde à porção do território definida pela faixa litorânea.
Zona de Urbanização Preferencial 1 (ZUP 1): 
Corresponde às áreas adjacentes aos núcleos urbanizados de Ipojuca Sede e dos distritos
de Nossa Senhora do Ó e Camela.
Zona de Urbanização Preferencial 2 (ZUP 2): 
Compreende áreas próximas aos núcleos urbanizados de Ipojuca Sede e dos distritos
de Nossa Senhora do Ó e Camela.
Zona de Urbanização Preferencial 3 (ZUP 3):
Corresponde à porção do território do município atualmente utilizada para o cultivo de
cana-de-açúcar, com um perfil fundiário configurado por propriedades de grande porte,
apresentando condições ambientais favoráveis à ocupação urbana.

Zoneamento Municipal de Ipojuca
(Lei Nº 1.490, de 30 de junho de 2008)
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APÊNDICE 19 – ZONEAMENTO PORTUÁRIO PROPOSTO 

NO NOVO PLANO DIRETOR – SUAPE 2030
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SIRGAS 2000
Zona UTM 25 Sul

Meridiano Central -33º

Fontes das bases de dados geográficos:

- Área do Porto Organizado de Suape: Decreto de 25 de maio de 2011.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Zoneamento portuário: Novo Plano Diretor Suape 2030.
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Mapa elaborado em março de 2018
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Zoneamento do Complexo Portuário de Suape
(Novo Plano Diretor Suape 2030)

Oceano Atlântico

Segundo definição oferecida pela minuta de decreto incorporada ao Novo Plano Diretor Suape 2030, em seu Artigo 16,
"O zoneamento ambiental, industrial e portuário do espaço territorial de Suape tem por objetivo regular o parcelamento, uso e ocupação do solo neste espaço territorial, estabelecendo as condições
para autorização dessas modalidades de intervenções, segundo as diferentes características de seu sítio natural e construído."
O documento oferece ainda as seguintes definições para as zonas do complexo portuário:
Zona Industrial Portuária (ZIP):
Compreende a área de operação portuária em si, delimitada e definida como "Porto Organizado" por decreto federal, além daquela que abriga empreendimentos industriais de alta dependência e
exigência quanto a acesso direto e exclusivo a cais próprio.
Zona Industrial (ZI):
Corresponde às áreas destindas predominantemente à implantação de empreendimentos de produção industrial, devendo ser prioritários aqueles que mantêm correlações com a estrutura portuária
no tocante ao fluxo de entrada ou saída de insumos e produtos.
Zona Central de Serviços (ZCS):
Corresponde a uma área destinada a usos e atividades diversificados, na forma de um polo de empreendimentos, que deverá se constituir no principal centro de serviços em Suape.
Zona de Preservação Ecológica (ZPEC):
Compreende a grande parcela de terras com características ambientais diversas que circunda as zonas produtivas de Suape, delimitada como área de proteção para fins de preservação ecológica
por determinação legal, bem como para a promoção de compensação ambiental futura.
Zona de Preservação Cultural (ZPC):
Destinada à proteção do patrimônio histórico, arquitetônico, arqueológico e paisagístico, definindo-se como área de preservação histórica e ambiental em razão de sua singular paisagem natural
e cultural.
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Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul de Pernambuco
(Decreto Nº 21.972, de 29 de dezembro de 1999)

Subzona dos Recifes de Arenito, Algas e Corais (A1): Abrange os recifes que localizam-se próximos à praia.
Subzona da Plataforma Continental (A2): Estende-se da linha média das marés até o limite das 12 milhas náuticas.
Zona de Turismo, Veraneio e Lazer (B): Zona de forte crescimento demográfico, sobretudo, nas áreas de expansão recente, onde
predomina a população flutuante.
Subzona Urbano-Industrial do Cabo de Santo Agostinho (C1): Abrange os núcleos urbanos do Cabo de Santo Agostinho, inclusive
os bairros periféricos da Charneca, Vila Pirapama e Loteamento Rosário, Ponte dos Carvalhos, Pontezinha, bem como o Distrito
Industrial do Cabo e as indústrias localizadas tanto no interior desses núcleos como no espaço entre os mesmos.
Subzona Industrial Portuária de Suape (C2): Abrange a quase totalidade das porções central, oriental e norte-ocidental do Complexo
Industrial Portuário de Suape, onde se encontram, respectivamente, as Zonas Industriais (Portuária e Periféricas) e a Zona Agrícola
e Florestal - ZAF.
Subzona de Proteção Ecológica de Suape (C3): Encontram-se nessa subzona as barragens do Bita e de Utinga, bem como as matas
que integram o Projeto de Reflorestamento dos engenhos Serraria, Rosário, Algodoais e Boa Vista.
Subzona de Policultura (D1): Constituída por áreas com tendência para policultura, assentamentos rurais, granjas, fazendas, chácaras
e loteamentos rurais.
Subzona para Incentivo à Diversificação de Usos (E1): Compreende as áreas canavieiras vinculadas às Usinas Bom Jesus, Ipojuca,
Salgado, Cucaú e Trapiche.
Subzona do Núcleo Urbano de Ipojuca (E2): Compreende a área urbana consolidada de Ipojuca e as áreas de crescimento
desordenado em conflito com o cultivo da cana-de-açúcar.
Subzona do Complexo Ambiental Litorâneo do Cabo de Santo Agostinho (F1): Compreende a porção norte oriental do Complexo
Industrial Portuário de Suape, localizado à retaguarda das Praia do Paiva e da áreas urbanizadas das Praias de Itapuama, Enseada
dos Corais e Gaibu e inclui parte da ZPEC de Suape, as RESEC de Camaçari, Duas Lagoas e Zumbi, parte da Área de Proteção
Ambiental estuarina dos rios Jaboatão e Pirapama, além de áreas alagadas e alagáveis.
Subzona Estuarinas dos Rios Formoso, Sirinhaém-Maracaípe e Ipojuca-Merepe (F2): Abrange o conjunto de estuários que se
estende da desembocadura do Rio Ipojuca até a margem esquerda do Rio Sirinhaém, bem como a área estuarina do Rio Formoso
e apresentam, na maior parte, manguezais extensos e preservados.

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro: Decreto Nº 21.972, de 29 de dezembro de 1999.
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: Organização das Nações Unidadas para a Educação,
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20066 SEÇÃO I DIÁRIO OFICIAL N? 243 QUARTA-FEIRA, 22 DEZ 1993 

IV do parágrafo lº do artigo Iº da Lei nº 8.630, de 2S de fove~eiro de 1993, resol v"e: 
Art. 1• -A Arca do porto organizado de Belém, no Estado do Pará, é constituida. 

a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita da Bala de Guajará. desde a 
extremidade SuJ do Mercado Ver-o-Peso até o Riacho Burrinhos, abrangendo todos os cais, docas, 
pontes e piers de atracação c de acostagem, armazéns, edificações em geral e \ias internas de circulação 
rodoviârias e fcrroviârias e ainda os terrenos ao longo dessas âreas e em suas adjacências pertencentes à 
União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Belém ou sob sua guarda e responsabilidade 
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de 
evolução, canal de acesso e Arcas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto 
organizado, confonne definido no item ~a" desta Ponaria, existentes ou que venham a ser construidas e 
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. l9 - A Aclministração do Porto de Belém fará a demarcação em planta, da área 
definida no Art. 1°. 

Art. J• - Esta Portaria entra em vigor na data de SU4 publicação. 

/\LBERTO GOLDMAN 

PORTARIA N9 1.026, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere Ó artigo 87, parágrafo único, inciso Il, da Constituição e tendo cm vista o que dispõe o inciso 
IV do parágrafo lº do artigo lº da Lei nº 8,630, ~e 2S de fevereiro de 1993, resolve: 

Art. t •·A área do porto organimdo de Itaqui, no estado do Mamnhão, é constituída: 
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices de 
coordenadas aeográficas a scgWr indicados. Ponto A: latitude 02° 3T 00- S; longitude 44° 23' 00" W; 
Ponto B: latitude 02º 34' 15" S, longitude 44º 23' oo~ W; Ponto C· latitude 02º 34' 15" S, longitudc 44º 
22' 00"; Ponto D· latitude 02º 3T 00" S, longitude 44° 22' 00" W, abrangendo todos os cais, docas, 
pontes e piers de atracação e de acostagem, annazéns, edificações em geral e vias internas de circulação 
rodoviária.s e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à 
União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Jtaqui ou sob sua guarda e responsabilidade. 
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de 
evolução, canaJ de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto 
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria. existentes ou que venham a ser construidas e 
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. l9 - A Administração do Porto de Itaqui fará a demarcação cm planta, da área 
definida no Art. 1°. 

Art. 3° ·Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação. 

ALBERTO GOLDMAN 

PORTARIA N9 1. 027, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 87, parágrnfo único, inciso O, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso 
IV do parágrafo lºdoartigo lºdaLcinº8.630,de25defevereirode 1993, resolve: 

Art. 1• -A área do porto organiudo de Fortaleza. no Estado do Ceará, é constituída; 
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Fortaleza a partir da interseção da 
linha da costa com o meridiano 38" 29' 00" e o meridiano 38° 28' 20·. abrangendo todos os cais, docas, 
pontes, piers de atracação e de acostagem, annazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em geraJ, 
vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas faixas 
marginais e em suas adjocCncias, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de 
Fortaleza, ou sob sua guarda e responsabilidade. 
b) Pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário tais como áreas de fundeio, bacias de evolução, 
canal de acesso ao norte do paralelo 32° sul, áreas adjacentes a este, até as margens das insto.lações 
terrestres do porto organiz.ado, conforme definidas no item "a", existentes ou que venham a ser 
construfdas e mantidas pela Administraç!o do Porto ou outro Órgão do Poder Público; 

Art 2° - A Administração do Porto de Fortalez.a fará a demarcação em planta da área 
definida no Art 1 º· 

Art. 3º. Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação 

ALBERTO GOLDMAN 

PORTARIA N9 1. 028, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso 
IV do pari.grafo 1º do artigo lº da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve: 

Art. t• • A área do pono organizado de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do 
Norte, 6 constituJda: 
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Are!a Branca, às margens do rio 
Mossoró, limitada ao norte, pela rua Cel Raimundo Fernandes, a leste pelo Cemitério Sao Sebastião e a 
oeste pelo Matadouro Municipal, bem como as instalações do Porto Ilha, situado a 14 milhas n4uticas a 
nordeste de Areia Branca e a 28 milhas a noroeste de Macau, distando cerca de 8 milhas ou 14km em 
linha da costa do Rio Grande do Norte, definida pelas coordenadas geográficas latitude 04º 49' 06~ S e 
longitude 37" 02' 43~ W, abrangendo lodos os cais, doens, pontes e picrs de atracação e de acostagem, 
armaUns, edificações cm geral e vias internas de circulação rodoviârias e ferroviárias e ainda os 
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou n.11.o ao 
patrimônio do porto de Areia Branca ou sob sua guarda e responsabilidade. 
b) Pela infra~trutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de 
cvoluçio, canal de acesso e Arcas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto 
organizado, confonne definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e 
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. 2• • A Administração do Pono de Areia Branca fará a demarcação em planta, da 
úeadcfinidaooArL 1°. 

Art. 3• ·Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação, 

ALBERTO GOLDMAN 

PORTARIA N9 1.029, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 

... -~~er: .... º :::!_~!~· parigmfo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso 

IV do pmúgmfo 1 º do artigo 1° da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve: 
Art. 1° ·A área do porto organizado de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte:, é 

constitufda: 
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do Rio Potcng1, desde a Base 
Naval de Natal, até o molhe les1e, na interseção com o Recife de Natal, jumo ao fone do$ Reis Mago$, 
abrangendo todos os cais, docas, pontes e piers de atracaçlo e de acostagem, armazéns, edificaçõc$ cm 
gemi e vias intemns de circulação rodo\Íárias e ferro\iárias e ainda os terrenos ao longo de$Sa faixa 
marginal e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou não ao patrimônio do Porto de 
Natal ou sob sua guarda e responsabilidnde. 
b) Pela infra-estrutura de proteção e acesso aqua\iário, tais como áreas de fundeio, bacias de cvoluçao, 
canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações tcm:stres do porto organi1..ado, 
confonne definido no i1em "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e mantidas 
pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. 2° • A Administração do Porto de Natal fará a dêmarcaçilo em planta, da Arca 
definida no Art. 1º. 

Art. 3° -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ALBERTO GOLDl>JAN 

PORTARIA N9 1.030, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso li, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso 
IV do parágrafo 1° do artigo 1° da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve: 

Art. 1 º - A área do porto organizado de Recife, no estado de Pernambuco, é constituída: 
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Recife tendo como limites extremos o 
molhe de Olinda, ao norte e a ponte Agamcnon Magalhães, ao sul, na Bala do Pina, abrangendo lodos 
os cais, docas, pontes e picrs de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias 
internas de circulação rodoviárias e fcrroviârias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas 
adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Recife ou sob sua 
guarda e responsabilidade. 
b) Pela infra-estrutura de proteção e 11ccssos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bncins de 
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das 1n,stalaçõcs terrestres do porto 
organizado, confonnc definido no item ~a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e 
mantidas pela Aclministraçiio do Pono ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. i- • A Administração do Porto de Recife fará a demarcação em planta, da área 
definidn no Art. lº. 

Art. 3° - Esta Portaria cntfa em vigor na data de sua publicação. 

ALBERTO GOLDMAN 

PORTARIA N9 1. 031, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE EST AOO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso n, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso 
rv do parágrafo Iº do artigo lº da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve: 

Art. t• - A área do pono organizado de SUAPE, no Estado de Pernambuco, é 
constitulda: 
a) Pelas instalações ponuárias terrestres existentes nos municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo 
Agostinho, desde a foz do rio Jpojuca e ramal ferroviário de acesso ao parque de tancagem até a Bafa de 
SUAPE e rio Massangana, abrangendo todos os cais, docas, pontes e piers de atracação e de acostagem, 
anna.zéns, edificações em geral e vias internas de circuJação rodoviárias e ferroviárias e ainda os 
terrenos ao longo dessas áreas e cm suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao 
patrimônio do porto de SUAPE ou sób sua guarda e responsabilidade. 
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aqua\'iários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de 
e\<olução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto 
organizado, confonne definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e 
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. 2• • A empresa SUAPE - Complexo Industrial Portuário fará a demarcação çm 
planta, da área definida no Art. 1º. 

Art. Jº - Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação. 

ALBERTO GOLDMAN 

PORTARIA N9 1. 032, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso 
IV do parágrafo tº do artigo 1º da Lei nº 8.630, de 2S de fevereiro de 1993, resolve:. 

Art. t • - A área do porto organi1.ado de Aratu, no Estado da Bahia, é constituída: 
a) Pelas mstalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices de 
coordenadas geográficas a seguir mdicados. Ponto 'A. latitude 12° 45' 30• S, longitude 38º 30' 10· W, 
Ponto B. latitude 12º 45' 30" S, longuude 38º 29' 15• W, Ponlo C. latitude 12º 4T e 30" S, longitude 38" 
29' is• W e Ponto D. latitude 12º 47' 30" S, longitude 38" 30' 10• W, abrangendo todos os cais, docas, 
pontes e piers de atracação e de acostagem, annadns, edificações em geral e vias internas de circulação 
rodoviárias e fcrro ... iârias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e cm suas adjacências pertencentes à 
Uni!o, incorporados ou n!o ao patrimônio do porto de Aratu ou sob sua guarda e responsabilidade. 
b) Pela infra-csll'Utura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de 
e\<olução, canal de acesso e áreas adjacentes~ª este até as margens das instalações terrestres do porto 
organizado, confonne definido no item "a• desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e 
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. 

Art. 2• • A Admirus~o do Pono de Ara.tu fará a demarcação cm pl:i.itã, dz á."t.a 
definida no Art. lg. 

Art. 3• - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçio. 

>LBEP.TO GOLDl>tAN 

PORTARIA N9 1. 033, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 87, pedgrafo único, inciso II, da Constituição e tendo cm v!sta o que dispõe o inciso 
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"8 - Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria
Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Dro-
gas e Conselho Nacional de Segurança Pública, do Ministério da
Justiça;" (NR)

Art. 2o A caracterização do exercício na Secretaria Nacional
de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça como exercício de
função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar ou
de bombeiro-militar dos militares do Distrito Federal produz efeitos a
partir de 24 de janeiro de 2011.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Miriam Belchior

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2011

Dispõe sobre a definição da área do Porto
Organizado de Suape - Complexo Industrial
Portuário Governador Eraldo Gueiros - PE.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.217-
3, de 4 de setembro de 2001, e na Lei no 11.518, de 5 de setembro de
2007,

D E C R E T A :

Art. 1o A Área do Porto Organizado de Suape - Complexo
Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, no Estado de Per-
nambuco, é constituída:

I - pelas instalações portuárias terrestres localizadas no Mu-
nicípio de Ipojuca, no Estado de Pernambuco, tais como cais, píeres
de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios,
e terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da
área do porto organizado, incorporados ou não ao patrimônio do
Porto Organizado de Suape - Complexo Industrial Portuário Go-
vernador Eraldo Gueiros; e

II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários,
nela compreendida o canal de acesso, as bacias de evolução e as áreas
de fundeio.

Art. 2o A Área do Porto Organizado de Suape - Complexo
Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros tem sua poligonal
descrita nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 3o A administração do Porto Organizado de Suape -
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros fará a de-
marcação em planta da área definida neste Decreto.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o Fica revogado o Decreto de 28 de agosto de 2007,
que dispõe sobre a definição da área do Porto Organizado de Suape -
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, no Es-

tado de Pernambuco.

Brasília, 25 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Leonidas Cristino

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO DE SUAPE

A área de que trata este memorial possui 3.232,58 ha (três
mil, duzentos e trinta e dois hectares e cinquenta e oito ares) e
perímetro de 48.169,86 m (quarenta e oito mil, cento e sessenta e
nove metros e oitenta e seis centímetros), e está definida pelos vér-
tices cujas coordenadas no Sistema de Projeção UTM, estão refe-
renciadas ao Sistema Geodésico de Referência Sul-Americano 1969
(Datum horizontal: SAD-69). Partindo do vértice ARREC, situado
sobre a linha dos arrecifes, de coordenadas E=283482,899 e
N=9069940,382. A partir desse local, a poligonal de contorno per-
corre uma linha com 1264,65 m (mil, duzentos e sessenta e quatro
metros e sessenta e cinco centímetros) de extensão, atingindo o molhe
de SUAPE no vértice MOLHE1, de coordenadas E=283983,743 e
N=9071101,620. Percorrem-se então, sobre o alinhamento do molhe,
três lados da poligonal, perfazendo uma distância total 3878,49 m
(três mil, oitocentos e setenta e oito metros e quarenta e nove cen-
tímetros). O último dos três segmentos prolonga-se até um ponto em
mar alto que denominamos OCEAN1, de coordenadas E=287012,890
e N=9071776,587. A partir deste ponto, o contorno flete para norte e
descreve um segmento de reta com 613,02m (seiscentos e treze me-
tros e dois centímetros) até o ponto CAN1, de coordenadas
E=287012,890 e N=9072389,610. Deste ponto, o contorno flete para
leste e descreve três segmentos de reta definindo o canal externo no
oceano, num percurso total de 9.703,53m (nove mil, setecentos e três
metros e cinqüenta e três centímetros). O último dos três segmentos
prolonga-se até um ponto em mar alto que denominamos CAN4, de
coordenadas E=287012,890 e N=9072803,261. A partir deste ponto, o
contorno flete para norte e descreve dois segmentos de reta, num
percurso total de 3019,22 m (três mil e dezenove metros e vinte e
dois centímetros) atingindo o sul do CABO DE SANTO AGOS-
TINHO, no vértice que chamamos CABO, de coordenadas
E=285892,893 e N=9075587,365, englobando assim a barra de acesso

à Praia de Suape. Em seguida, o limite percorre uma reta de 1811,35
m (mil, oitocentos e onze metros e trinta e cinco centímetros) até a
foz do RIO MASSANGANA no ponto MAS1, de coordenadas
E=284282,898 e N=9074757,368. Deste ponto em diante a poligonal
sobe esse rio, percorrendo 881,15 m (oitocentos e oitenta e um metros
e quinze centímetros) distribuídos por dois lados do polígono en-
volvente, até atingir o vértice que chamamos MAS3, de coordenadas
E=283732,899 e N=9075437,366. O contorno segue então em linha
reta, atravessando o RIO MASSANGANA, percorrendo uma dis-
tância de 318,14 m (trezentos e dezoito metros e quatorze centí-
metros), atingindo um ponto denominado CLUST1, de coordenadas
E=283576,920 e N=9075160,090, localizado em terras da ILHA DE
TATUOCA. Em seguida, o limite segue pela margem de área des-
tinada à implantação de CLUSTER NAVAL com 27 (vinte e sete)
segmentos, num percurso total de 12.589,95 m (doze mil, quinhentos
e oitenta e nove metros e noventa e cinco centímetros), até o ponto
CLUST24, de coordenadas E=280282,000 e N=9073296,000. Deste
ponto, a poligonal segue com um segmento de reta de 2.201,84m
(dois mil, duzentos e um metros e oitenta e quatro centímetros) até o
ponto EXP1, de coordenadas E=280282,423e N=9075497,835. Em
seguida, o limite segue pela margem de área destinada a expansão do
porto com três segmentos de reta, percorrendo 1.616,41 m (mil,
seiscentos e dezesseis metros e quarenta e um centímetros) até o
ponto EXP4, de coordenadas E=279626,848 e N=9076247,850. Deste
ponto, a poligonal percorre um segmento de reta com 748,41 m
(setecentos e quarenta e oito metros e quarenta e um centímetros) até
atingir o vértice que chamamos PONT, de coordenadas E=279375,911
e N=9075542,766. O contorno segue então em linha reta, percorrendo
uma distância de 248,82 m (duzentos e quarenta e oito metros e
oitenta e dois centímetros), atingindo um ponto denominado TDF1,
de coordenadas E=279289,885 e N=9075309,288, localizado no canto
sudeste do pontilhão do TDF (Tronco Distribuidor Ferroviário) de
SUAPE. Em seguida, o limite segue pela margem leste da via férrea
e percorre cinco lados do polígono envolvente que perfazem, no total,
2176,05 m (dois mil, cento e setenta e seis metros e cinco cen-
tímetros), atingindo o vértice TDF6, de coordenadas E=279051,868 e
N=9073147,602. O contorno segue pela margem leste do TDR-SUL
(Tronco Distribuidor Rodoviário Sul) e percorre 1800,12 m (mil e
oitocentos metros e doze centímetros) atingindo o vértice NAL1, de
coordenadas E=278542,406 e N=9071431,122, situado no início do
eixo do acesso central ao Núcleo de Apoio Logístico. Deste ponto, o
polígono percorre dois segmentos de reta, o primeiro sobre o eixo
desse acesso até o seu extremo e depois flete para leste, atingindo o
ponto LIMITE de coordenadas E=279042,929 e N=9070586,755, cuja
denominação se deve ao fato de se localizar sobre a confrontação
entre SUAPE e terras de terceiros. Esse último percurso é de 1071,85
m (mil e setenta e um metros e oitenta e cinco centímetros). Em
seguida percorre-se 285,72 m (duzentos e oitenta e cinco metros e
setenta e dois centímetros) em linha reta, atingindo o ponto ATER1,
de coordenadas E=279324,822 e N=9070633,331, situado no leito do
Rio do Aterro, que marca o limite sul da área adquirida quando da
implantação do projeto Suape. Segue-se então por esse rio, de jusante
para montante, percorrendo-se uma distância de 4554,20 m (quatro
mil, quinhentos e cinqüenta e quatro metros e vinte centímetros),
distribuída por vinte lados da poligonal de contorno, atingindo-se o
vértice ARREC, início do caminhamento, fechando assim o contorno
da área.

ANEXO II

(POLIGONAL DA ÁREA 01 DO PORTO ORGANIZADO DE SUAPE - COMPLEXO
INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, DEFINIDAS PELOS

VÉRTICES CUJAS COORDENADAS NO SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM, ESTÃO
REFERENCIADAS AO SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL 1927
(DATUM HORIZONTAL:CÓRREGO ALEGRE - Área = 3232,58 ha, Perímetro = 48169,86 m).

PLANILHA DE CÁLCULO ANALÍTICO

V É RT I C E S COORDENADAS UTM ÂNGULOS
POLIGONAIS DISTÂNCIAS AZIMUTES

LESTE N O RT E
1º = ARREC 283482,899 9069940,382 89º 32' 32" 1264,64 m 23º 19' 50"
2º = MOLHE1 283983,743 9 0 7 11 0 1 , 6 2 0 270º 10'11" 531,36 m 113º 30' 01"
3º = MOLHE2 284471,033 9070889,738 180º 00' 00" 150,53 m 113º 30' 01"
4º = MOLHE3 284609,07 9070829,714 135º 00' 00" 2583,58 m 68º 30' 01"
5º = OCEAN1 287012,890 9071776,587 111º 29' 59" 613,02 m 00º 00' 00"
6º = CAN1 287012,890 9072389,610 256º 00' 11" 4698,35 m 76º 00' 11"
7º = CAN2 291571,744 9073526,003 90º 36' 27" 402,61 m 346º 36' 38"
8º = CAN3 291478,512 9073917,666 89º 22' 39" 4602,57 m 255º 59' 17"
9º = CAN4 287012,890 9072803,261 284º 00' 43" 234,11 m 00º 00' 00"
10º = OCEAN2 287012,890 9073037,372 156º 17' 17" 2785,11 m 336º 17' 17"
11º = CABO 285892,893 9075587,365 86º 26' 23" 1811,35 m 242º 43' 40"
12º = MAS1 284282,898 9074757,368 267º 31' 38" 322,49 m 330º 15' 18"
13º = MAS2 284122,898 9075037,367 165º 28' 13" 558,66 m 315º 43' 31"
14º = MAS3 283732,899 9075437,366 73º 38' 03" 318,14 m 209º 21' 34"
15º = CLUST1 283576,920 9075160,090 122º 59' 17" 533,65 m 152º 20' 51"
16º = CLUST2 283824,590 9074687,397 182º 37' 14" 98,90 m 154º 58' 05"
17º = CLUST3 283866,438 9074597,784 194º 29' 08" 87,10 m 169º 27' 13"
18º = CLUST4 283882,380 9074512,154 227º 48' 01" 62,55 m 217º 15' 14"
19º = CLUST5 283844,518 9074462,369 162º 51' 15" 86,95 m 200º 06' 29"
20º = CLUST6 283814,626 9074380,722 204º 18' 07" 51,41 m 224º 24' 36"
21º = CLUST7 283778,649 9074343,996 152º 31' 43" 191,52 m 196º 56' 19"
22º = CLUST8 283722,851 9074160,787 169º 44' 35" 89,96 m 186º 40' 54"
23º = CLUST9 283712,385 9074071,442 237º 58' 31" 39,36 m 244º 39' 25"
24º = CLUST10 283676,816 9074054,596 141º 25' 48" 76,37 m 206º 05' 13"
25º = CLUST11 283643,231 9073986,002 108º 17' 30" 77,80 m 134º 22' 43"
26º = CLUST12 283698,834 9073931,592 259º 04' 27" 209,64 m 213º 27' 10"
27º = CLUST13 283583,270 9073756,681 311º 45' 57" 769,25 m 345º 13' 07"
28º = CLUST14 283387,007 9074500,477 90º 00' 00" 350,00 m 255º 13' 07"
29º = CLUST15 283048,590 9 0 7 4 4 11 , 1 8 0 90º 00' 00" 740,00 m 165º 13' 07"
30º = CLUST16 283237,389 9073695,670 189º 33' 20" 117,48 m 174º 46' 27"
31º = CLUST17 283248,090 9073578,678 212º 42' 34" 480,09 m 207º 29' 01"
32º = CLUST1 283026,532 9073152,770 214º 49' 24" 254,29 m 242º 18' 25"
33º = V3 282801,373 9073034,593 212º 32' 44" 706,13 m 274º 51' 09"
34º = V2 282097,771 9073094,324 203º 59' 40" 417,95 m 298º 50' 49"
35º = AMP1 281731,686 9073295,972 241º 09' 11" 616,39 m 00º 00' 00"

36º = AMP2 281731,686 9073912,360 180º 00' 41" 1583,41 m 00º 00' 41"
37º = CLUST19 281732,000 9075495,768 89º 59' 19" 1100,00 m 270º 00' 00"
38º = CLUST20 280632,000 9075495,768 90º 00' 00" 599,77 m 180º 00' 00"
39º = CLUST21 280632,000 9074896,000 90º 00' 00" 650,00 m 90º 00' 00"
40º = CLUST22 281282,000 9074896,000 270º 00' 00" 1600,00 m 180º 00' 00"
41º = CLUST23 281282,000 9073296,000 270º 00' 00" 1000,00 m 270º 00' 00"
42º = CLUST24 280282,000 9073296,000 270º 00' 40" 2201,84 m 00º 00' 40"
43º = EXP1 280282,423 9075497,835 179º 59' 20" 870,02 m 00º 00' 00"
44º = EXP2 280282,423 9076367,860 90º 00' 00" 621,68 m 270º 00' 00"
45º = EXP3 279660,738 9076367,860 105º 46' 10" 124,70 m 195º 46' 10"
46º = EXP4 279626,848 9076247,850 183º 49' 16" 748,41 m 199º 35' 26"
47º = PONT 279375,91 9075542,766 180º 38' 09" 248,82 m 200º 13' 35"
48º = TDF1 279289,885 9075309,288 173º 19' 23" 67,22 m 193º 32' 58"
49º = TDF2 279274,136 9075243,937 179º 55' 38" 73,42 m 193º 28' 36"
50º = TDF3 279257,025 9075172,538 175º 45' 10" 53,35 m 189º 13' 46"
51º = TDF4 279248,469 9 0 7 5 11 9 , 8 8 3 176º 58' 57" 72,56 m 186º 12' 43"
52º = TDF5 279240,617 9075047,745 179º 27' 39" 1909,49 m 185º 40' 22"
53º = TDF6 279051,868 9073147,602 196º 02' 17" 1020,09 m 201º 42' 39"
54º = TDR 278674,512 9072199,876 168º 02' 24" 780,02 m 189º 45' 03"
55º = NAL1 278542,406 9071431,122 170º 52' 18" 397,85 m 180º 37' 21"
56º = NAL2 278538,083 9071033,298 130º 52' 15" 674,00 m 131º 29' 36"
57º = LIMITE 279042,929 9070586,755 129º 07' 29" 285,71 m 80º 37' 05"
58º = ATER1 279324,822 9070633,331 186º 09' 27" 121,55 m 86º 46' 32"
59º = ATER2 279446,178 9070640,168 188º 08' 08" 268,02 m 94º 54' 40"
60º = ATER3 279713,218 9070617,222 164º 33' 28" 131,31 m 79º 28' 08"
61º = ATER4 2 7 9 8 4 2 , 3 11 9070641,221 184º 31' 31" 159,86 m 83º 59' 39"
62º = ATER5 280001,294 9070657,947 189º 46' 57" 228,77 m 93º 46' 36"
63º = ATER6 280229,564 9070642,879 181º 56' 02" 128,92 m 95º 42' 38"
64º = ATER7 280357,849 9070630,051 111º 38' 50" 174,49 m 27º 21' 28"
65º = ATER8 280438,036 9070785,026 217º 03' 21" 197,48 m 64º 24' 49"
66º = ATER9 280616,146 9070870,309 199º 46' 57' 99,24 m 84º 11' 46"
67º = ATER10 280714,876 9070880,345 170º 56' 16" 110,80 m 75º 08' 02"
68º = ATER11 280821,971 9070908,773 203º 21' 10" 113,34 m 98º 29' 12"
69º = ATER12 280934,066 9070892,047 205º 32' 08" 149,42 m 124º 01' 20"
70º = ATER13 281057,910 9070808,442 172º 02' 02" 87,54 m 116º 03' 22"
71º = ATER14 2 8 11 3 6 , 5 5 0 9070769,992 155º 30' 10" 122,97 m 91º 33' 32"
72º = ATER15 281259,475 9070766,647 166º 49' 47" 99,26 m 78º 23' 19"
73º = ATER16 281356,703 9070786,625 194º 52' 51" 175,97 m 93º 16' 10"
74º = ATER17 281532,391 9070776,589 177º 28' 42" 302,61 m 90º 44' 52"
75º = ATER18 281834,974 9070772,640 203º 40' 13" 136,54 m 114º 25' 05"
76º = ATER19 281959,301 9070716,196 223º 52' 41" 136,01 m 158º 17' 46"
77º = ATER20 282009,599 9070589,828 202º 13' 46" 1610,09 m 113º 47' 18"
1º = ARREC 283482,899 9069940,382
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Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

2.2. Perfil da 
movimentação de 
cargas 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Projeção de Demanda - Análise da projeção de demanda divergente. 
 
Essa informação já foi anexada, mas não foi possível colocar o anexo, 
por isso estamos colocando novamente. 

Índice divergente conforme anexo (P.262 - Atual 
Projeto Terminal Multiuso - Novo PDZ). 

A projeção de demanda é realizada de acordo com a indicação no Relatório de 
Metodologia, disponível em: http://www.transportes.gov.br/planejamento-
portuário/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-
mestres.html.  
A metodologia foi elaborada em conjunto com a então Secretaria Nacional de 
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA) e é 
aplicada a todos os Planos Mestres, para que a demanda desses projetos esteja 
alinhada ao Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP). 
Com relação ao PDZ, de acordo com posicionamento do Ministério da 
Infraestrutura, o Plano Mestre deve considerar apenas os PDZs aprovados e 
publicados. O novo PDZ está em fase de análise pelo Ministério da 
Infraestrutura. 

2.3.1. Granel 
líquido  
Combustíveis e 
químicos 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Arquivo em anexo explicando as contribuições (anexo - Projeções de 
petróleo e derivados). 

Arquivo explicando a justificativa (anexo - Projeções 
de petróleo e derivados). 

A projeção de demanda é realizada de acordo com indicação no Relatório de 
Metodologia, disponível em: http://www.transportes.gov.br/planejamento-
portuário/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-
mestres.html.  
A metodologia foi elaborada em conjunto com a então SNP/MTPA e é aplicada 
a todos os Planos Mestres, para que a demanda desses projetos esteja alinhada 
ao PNLP. 
Petróleo: os valores estão alinhados com a expectativa do mercado, tendo em 
vista o incremento de produção com a entrada em operação dos novos trens 
da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).  
 
GLP e GNL: as projeções do Plano Mestre consideram ambos os produtos, pois 
a projeção de GLP engloba o grupo "Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos 
gasosos". Acerca dos projetos considerados para o GNL, não foram obtidas 
mais informações sobre o status destes, além dos contratos de arrendamento. 
Em notícia disponível no site do Porto de Suape, a viabilização dos 
empreendimentos estava condicionada ao resultado do Leilão A-6, realizado 
em 20/12/2017. Contudo, nos resultados do leilão, não constam 
empreendimentos para o estado de Pernambuco. O mesmo se aplica ao Leilão 
A-6, realizado em 31/08/2018. 
 
Produtos químicos: o crescimento projetado no Plano Mestre é reflexo dos 
impactos causados a partir da desvalorização cambial, dada a relevância das 
importações. Deve-se ainda considerar que parte da movimentação de 
produtos químicos está contida nos resultados do contêiner, que apresenta 
elevado crescimento, sendo esse o principal grupo de produto dentre as cargas 
conteinerizadas movimentadas pelo Porto de Suape.  
 
Com relação ao PDZ, de acordo com posicionamento do Ministério da 
Infraestrutura, o Plano Mestre deve considerar apenas os PDZs aprovados e 
publicados. O novo PDZ está em fase de análise pelo Ministério da 
Infraestrutura.  
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Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

3.2.3. Operações e 
capacidade 
portuária 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Correção de imagem. 

Imagem divergente com a realidade. 
 
Anexo - P.117- CORREÇÃO DAS POLIGONAIS DOS 
PÁTIOS DE VEÍCULOS. 

De acordo. A Figura 61 foi corrigida com base na informação enviada por meio 
da contribuição e na documentação disponibilizada pela Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ), referente à Audiência Pública nº 09/2018. 
Também foram atualizadas as demais informações relacionadas à área do 
arrendamento e capacidade de armazenagem, com base nas informações 
disponibilizadas no ambiente de audiência pública da ANTAQ. 

2. Projeção de 
demanda de cargas 
e passageiros 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Análise da projeção de demanda. 
"A pág 17. menciona variáveis consideradas nos modelos de projeção 
de demanda (câmbio, PIB, preço médio) mas não é possível identificar, 
para cada tipo de carga, o modelo estatístico de projeção utilizado, 
suas variáveis e respectivos coeficientes. Tampouco é possível 
identificar a janela amostral utilizada para definição dos coeficientes 
dos modelos de projeção de cargas. A não explicitação dessas 
informações dificulta análise mais aprofundada das projeções; Para 
exemplificar, em contêineres especificamente, a pág. 37 menciona 
amostra entre 2013 e 2017, janela esta que, porém, é formada por 1 
ano de baixo crescimento do PIB (2014) e dois de recessão (2015 e 
2016). No EVTEA contratado por SUAPE para revisar os estudos para 
implantação de um segundo terminal, foi analisada a relação entre PIB 
e movimentação de contêineres na região Nordeste em janela maior 
(2002 a 2017), alcançando-se coeficientes de regressão que apontam 
para uma variação mais significativa da movimentação 
de contêineres, especialmente cabotagem, em relação ao PIB. Essa 
variável se mostrou a com melhor capacidade explicativa em relação a 
outras, a exemplo de importação/exportação." 

Anexo PROJEÇÃO DE DEMANDA 

No Apêndice 3 – Memória de cálculo de projeção de cargas, do Volume II do 
Plano Mestre, são detalhados os coeficientes e as variáveis consideradas na 
projeção por fluxo de cada uma das cargas projetadas. Além disso, constam 
ainda a metodologia utilizada para as estimativas, bem como o detalhamento 
do horizonte temporal utilizado, que engloba os anos de 1997 a 2017, para as 
projeções de longo curso, e de 2010 a 2017, para as de cabotagem. 

2.3.2. Contêiner 
Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Projeção demanda inferior a projetada (anexo Nota - TECON - 
sugestões). 

Projeção demanda inferior a projetada. 

A aplicação dos choques tipo 1 e 2 é realizada apenas para os cenários otimista 
e pessimista, conforme consta no Relatório de Metodologia dos Planos 
Mestres. Assim, de fato, a implantação do Tecon 2 se aplica no âmbito do 
cenário otimista, dado que a estimativa realizada para o cenário tendencial 
considera a manutenção das condições de infraestrutura atuais do Porto. 
 
Os valores de demanda para o cenário otimista foram obtidos a partir da 
atualização do ano de 2017 da demanda prevista para o PDZ, fornecida pela 
Autoridade Portuária, com aplicação das taxas de crescimento do cenário até o 
ano de 2035. Os valores entre 2036 e 2060 foram obtidos por meio de 
extrapolação. 
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Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

2.2. Perfil da 
movimentação de 
cargas 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

 
No tocante ao item 2.2 PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, 
notadamente na parte que diz respeito ao crescimento médio nos 
últimos 4 anos destaca-se que: 
 
- O crescimento médio no Complexo foi de 15,8% ao ano (pág, 21); 
- As maiores taxas médias de crescimento nas projeções são de 2,1 e 
2,2% para granéis sólidos minerais e de contêineres, respectivamente 
(pág. 23). Indaga-se se há algum motivo para a redução drástica deste 
crescimento, principalmente no curto prazo, onde se considera que 
esse crescimento médio deverá se acentuado em função da operação 
da RNEST, mas com o crescimento médio inferior aos 6% (pág. 23). 
- Não houve uma perda nas demais naturezas de cargas como 
mencionado na página 22:  
 
Devido ao expressivo aumento na movimentação dessa natureza de 
carga, sua participação no total movimentado pelo Complexo elevou-
se de 51% em 2013 para 70% em 2017. Os principais produtos dessa 
natureza são petróleo e seus derivados, os quais respondem por mais 
de 80% dos granéis líquidos do Complexo. A relevância desses 
produtos está atrelada à operação da RNEST e ao polo petroquímico 
de Suape. As demais naturezas do Complexo apresentaram uma perda 
na participação relativa entre os anos de 2013 e 2017. (grifo nosso). 
 
Essa perda não aconteceu nas demais natureza, verifica-se um 
incremento na movimentação de contêiner; barrilha; milho; produtos 
siderúrgicos; malte e cevada; veículos; coque de petróleo; minérios, 
metais e pedras; máquinas e aparelhos. 

Projeção de demanda. 

De acordo com os dados da ANTAQ, utilizados como base para o capítulo de 
demanda, todas as naturezas de carga, com exceção do granel líquido – 
combustíveis e químicos, tiveram redução, em termos de participação relativa. 
Considerando os valores absolutos, granel sólido mineral e carga geral também 
apresentaram queda no período observado. 

3.2.2. Estudos e 
projetos 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Informações sobre o segundo terminal - Tecon 2. 

Projeção do segundo terminal bastante avançada. 
 
3 anexos (P.113 - Localização do Terminal Multiuso 
Novo PDZ Sobrepõe Projeto SUAYY - Copy; P.114 - 
CORREÇÃO DAS POLIGONAIS DOS PÁTIOS DE 
VEÍCULOS e Plano mestre DEG - Cap. 3). 

De acordo. As descrições dos projetos "Tecon 2" e "Construção dos cais 8 e 9" 
foram modificadas conforme o arquivo "Plano mestre DEG - Cap. 3.pdf", 
enviado anexo à contribuição. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

2.3.4. Carga geral 
Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Projeção demanda inferior a projetada (4 anexos: FCA Projeção 
Volume Exp. 2020; Nota - Agrovia II; Nota - Carga Geral; Nota - 
Veículos - sugestões II) 

Projeção demanda inferior a projetada 

✓ Acerca do anexo "FCA Projeção Volume Exp. 2020": em reunião 
realizada com a FCA no âmbito do Plano Mestre, em março de 2018, a 
demanda projetada pela empresa para o Porto de Suape era a 
exportação de 98.910 unidades no ano de 2020. Junto a isso, os 
números fornecidos no anexo indicam valores referentes à produção 
das unidades de Betim e Goiana e os volumes produzidos por Betim 
também são escoados pelos Portos de Santos e do Rio de Janeiro. 
Portanto, tais valores não representam a totalidade das exportações 
destinadas ao Porto de Suape. 
 

✓ Acerca do anexo "Nota – Agrovia II": a aplicação dos choques tipo 1 e 2 
é realizada apenas para os cenários otimista e pessimista, conforme 
consta no Relatório de Metodologia dos Planos Mestres. Assim, de fato, 
a conclusão das obras no Terminal da Agrovia se aplica no âmbito do 
cenário otimista, dado que a estimativa realizada para o cenário 
tendencial considera a manutenção das condições de infraestrutura 
atuais do Porto.  
Os volumes para o Porto de Suape referentes à Ferrovia 
Transnordestina são abordados em seção específica no capítulo de 
projeção de demanda. Em razão da metodologia adotada para a 
definição das cargas relevantes, algumas cargas previstas para operação 
a partir da operação da ferrovia não foram consideradas no cenário 
tendencial, como no caso da soja. Contudo, observa-se que a ferrovia 
também é considerada na malha futura do PNLP, com início previsto 
para 2025. Dessa forma, sendo os valores alocados do PNLP o ponto de 
partida para a projeção de demanda dos Planos Mestres, os resultados 
contemplados na versão preliminar do Plano Mestre de Recife e Suape 
englobam, para as cargas relevantes, os possíveis impactos da 
Transnordestina. 
 

✓ Acerca do anexo "Nota – Carga geral", foram realizados ajustes no texto 
de produtos siderúrgicos: "[...] a escolha entre os Portos de Recife e 
Suape se dá a partir da oferta de menores custos por parte dos 
operadores, valor da tarifa portuária e a qualidade do serviço ofertado." 
E também no texto do açúcar ensacado: "[...] a movimentação do 
açúcar em sacarias, como carga geral (162 mil toneladas em 2017) deve 
ser compreendida sob a ótica de competição entre os Portos 
Organizados, compreendendo questões como os custos de operação, o 
valor da tarifa portuária e a qualidade do serviço ofertado."  
 

✓ Acerca do anexo "Nota – Veículos – sugestões II", realizou-se a seguinte 
inserção no texto: "Ainda, segundo informações fornecidas pela 
Autoridade Portuária, as empresas Volkswagen e Renault iniciaram a 
operação de veículos a partir do segundo semestre de 2017 e início de 
2018, respectivamente."  
Quanto à expectativa de crescimento do consumo, foi adicionado o 
seguinte trecho: "Tal fato está relacionado à prorrogação do regime 
especial automotivo do Nordeste até o ano de 2025 (originalmente a 
previsão era até 2020), o qual consiste na concessão de incentivos à 
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instalação de indústrias de veículos e de autopeças na região (FRAZÃO, 
2018)." 

5.3.8. Terminal 
Ferroviário 
Multiuso 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Projeção atualizada. 

Projeção divergente da atual. 
 
Anexo - P.262 - Atual Projeto Terminal Multiuso - 
Novo PDZ 

De acordo com posicionamento do Ministério da Infraestrutura, o Plano 
Mestre deve considerar apenas os PDZs aprovados e publicados. O novo PDZ 
está em fase de análise pelo Ministério da Infraestrutura. 

2.3.2. Contêiner 
Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Projeção demanda inferior a projetada (anexo Nota - TECON - 
sugestões). 

Projeção demanda inferior a projetada 

A aplicação dos choques tipo 1 e 2 é realizada apenas para os cenários otimista 
e pessimista, conforme consta no Relatório de Metodologia dos Planos 
Mestres. Assim, de fato, a implantação do Tecon 2 se aplica no âmbito do 
cenário otimista, dado que a estimativa realizada para o cenário tendencial 
considera a manutenção das condições de infraestrutura atuais do Porto. 
 
Os valores do Plano Mestre foram obtidos de acordo com a indicação no 
Relatório de Metodologia, disponível em: 
http://www.transportes.gov.br/planejamento-portuário/113-politica-e-
planejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html.  
 
A metodologia foi elaborada em conjunto com a então SNP/MTPA e é aplicada 
a todos os Planos Mestres, para que a demanda desses projetos esteja alinhada 
ao PNLP. Assim, a demanda está condizente com as expectativas de 
crescimento da demanda da região de influência do Porto. 
 
Os valores de demanda para o cenário otimista foram obtidos a partir da 
atualização do ano de 2017 da demanda prevista para o PDZ, fornecida pela 
Autoridade Portuária, com aplicação das taxas de crescimento do cenário até o 
ano de 2035. Os valores entre 2036 e 2060 foram obtidos por meio de 
extrapolação. 
 
Ressalta-se que o Plano Mestre é um instrumento de planejamento com 
previsão de atualizações periódicas. Dessa forma, quando concluído o processo 
licitatório de arrendamento do novo terminal de contêineres, este poderá 
ensejar uma atualização do Plano Mestre. 
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3. Infraestrutura e 
operações 
portuárias 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Capacidade portuária, infraestrutura divergente. 

Anexo 
(CONSIDERACOS_DA_VERSAO_PRELIMINAR_DO_PLA
NO_MESTRE; Retificações do Plano Mestre e Sugestão 
para Adequação - Plano Mestre - Parte de 
Manutenção Portuária - Rev.1) com as informações 
pertinentes. 

De acordo. Foram realizados alguns ajustes conforme a contribuição. Abaixo 
estão listadas as respostas para cada contribuição contida no anexo enviado.  
 
✓ Para o item 1, segue posicionamento: 

A informação relacionada ao arrendamento da área onde o berço se 
encontra é disponibilizada em outras seções do documento, como na 
descrição da infraestrutura de acostagem e no capítulo de gestão, e não 
se caracteriza como um parâmetro de cálculo de capacidade de cais. Já 
o agrupamento dos berços em trechos de cais leva em consideração as 
cargas operadas, os equipamentos disponíveis e a continuidade 
geométrica da infraestrutura de acostagem, sendo requisito para o 
cálculo de capacidade de cais para cada carga movimentada no Porto, 
conforme a metodologia exposta no Relatório de Metodologia dos 
Planos Mestres e no Apêndice 4 deste Plano Mestre. 
 

✓ Para o item 2, segue posicionamento: 
A Tabela 27 foi corrigida conforme a contribuição. 
 

✓ Para o item 3, segue posicionamento: 
A redução de capacidade para a movimentação de GLP e etanol é 
ocasionada pelo incremento projetado para a movimentação de 
derivados de petróleo (exceto GLP), que concorre pelas horas 
disponíveis de cais no PGL 1 e no PGL 2. Ressalta-se que, com a 
finalização das obras dos trens 1 e 2 da RNEST, projeta-se que o Berço 
PGL-3 A opere exclusivamente petróleo, e o GLP seja operado apenas 
no Berço PGL-2 B, através do navio-cisterna, conforme indicado no 
antepenúltimo e no penúltimo parágrafos da seção 3.2.3. 
 

✓ Para os itens 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24 e 25, segue 
posicionamento: 
Tal nomenclatura é padronizada para a elaboração de todos os Planos 
Mestres dos portos brasileiros, conforme o Relatório de Metodologia 
dos Planos Mestres. Embora compreenda-se a preocupação exposta em 
referência a tal definição, destaca-se que o tempo de atracação é 
calculado com respaldo nos apontamentos, da base SDP da ANTAQ, dos 
instantes de atracação e desatracação da embarcação no berço, e não 
se confunde com o tempo entre a desatracação e uma atracação 
sucessiva no berço, indicado como in-out, ou tempo entre atracações 
sucessivas, também utilizado como parâmetro de cálculo de capacidade 
de cais. Ainda, a expressão "tempo médio de estadia" é utilizada no 
cálculo de capacidade de armazenagem, indicando o tempo médio que 
as cargas permanecem nas estruturas de armazenagem da instalação 
portuária. Todos os parâmetros do cálculo de capacidade de cais são 
apresentados no Apêndice 4 do Plano Mestre. 
 

✓ Para o item 6, segue posicionamento: 
A densidade média foi atualizada para 0,8 t/m³, conforme indicado na 
contribuição, e consequentemente as tabelas 29 e 32, bem como o 
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Gráfico 20, foram atualizadas. 
 

✓ Para o item 10, segue posicionamento: 
Informação acerca dos produtos químicos foi atualizada, conforme 
sugerido na contribuição. 
 

✓ Para o item 17, segue posicionamento: 
Foram realizadas adequações no texto e no fluxo de operações de 
produtos siderúrgicos, conforme sugerido na contribuição. 
 

✓ Para os itens 20 e 22, segue posicionamento: 
Texto acerca de minério, metais e pedras foi corrigido de acordo com 
sugestão da contribuição. 
 

✓ Para os itens 21 e 23, segue posicionamento: 
Figuras corrigidas conforme sugerido na contribuição. 
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2.3.1. Granel 
líquido  
Combustíveis e 
químicos 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Arquivo explicando os erros (anexo - Projeções de petróleo e 
derivados). 

Arquivo explicando os erros (anexo - Projeções de 
petróleo e derivados). 

A projeção de demanda é realizada de acordo com a indicação no Relatório de 
Metodologia, disponível em: http://www.transportes.gov.br/planejamento-
portuário/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-
mestres.html.  
A metodologia foi elaborada em conjunto com a então SNP/MTPA e é aplicada 
a todos os Planos Mestres, para que a demanda desses projetos esteja alinhada 
ao PNLP. 
 
Petróleo: os valores estão alinhados com a expectativa do mercado, tendo em 
vista o incremento de produção com a entrada em operação dos novos trens 
da RNEST.  
 
GLP e GNL: as projeções do Plano Mestre consideram ambos os produtos, pois 
a projeção de GLP engloba o grupo "Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos 
gasosos". Acerca dos projetos considerados para o GNL, não foram obtidas 
mais informações sobre o status destes, além dos contratos de arrendamento. 
Em notícia disponível no site do Porto de Suape, a viabilização dos 
empreendimentos estava condicionada ao resultado do Leilão A-6, realizado 
em 20/12/2017. Contudo, nos resultados do leilão, não constam 
empreendimentos para o estado de Pernambuco. O mesmo se aplica ao Leilão 
A-6 realizado em 31/08/2018. 
 
Produtos químicos: o crescimento projetado no Plano Mestre é reflexo dos 
impactos causados a partir da desvalorização cambial, dada a relevância das 
importações. Deve-se ainda considerar que parte da movimentação de 
produtos químicos está contida nos resultados do contêiner, que apresenta 
elevado crescimento, sendo esse o principal grupo de produto dentre as cargas 
conteinerizadas movimentadas pelo Porto de Suape.  
 
Com relação ao PDZ, de acordo com posicionamento do Ministério da 
Infraestrutura, o Plano Mestre deve considerar apenas os PDZs aprovados e 
publicados. O novo PDZ está em fase de análise pelo Ministério da 
Infraestrutura.  

3.2.1. 
Infraestrutura 
portuária 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Correção das informações. 

Informações divergentes. 
 
Anexo com as informações (3 anexos: 073.2018  
Solicitação de Desalfandegamento do Porto de Suape; 
Nota - Observações gerias e P.102 - CORREÇÃO DAS 
POLIGONAIS DOS PÁTIOS DE VEÍCULOS) 

De acordo. A informação relacionada ao desalfandegamento do PCON foi 
adicionada ao texto. 
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2.3. Projeção de 
demanda de cargas 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Documentos diversos. 

Anexo documento com análises (4 anexos: Contrato 
023-02; CONTRATO ARRENDAMENTO CHPK(PATRIA) 
063_2017_0005; CONTRATO ARRENDAMENTO GASEN 
062_2017_0004; Criticas_Plano_Mestre) 

Algumas alterações foram realizadas, conforme posicionamento abaixo, 
referente a cada carga. 
 
GNL: as projeções do Plano Mestre consideram ambos os produtos, pois a 
projeção de GLP engloba o grupo "Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos 
gasosos". Acerca dos projetos considerados para o GNL, são necessárias mais 
informações sobre o status destes. Em notícia disponível no site do Porto de 
Suape, a viabilização dos empreendimentos estava condicionada ao resultado 
do 28º Leilão de Energia Nova A-6, realizado em 20/12/2017. Contudo, nos 
resultados do leilão, não constam empreendimentos para o estado de 
Pernambuco. O mesmo se aplica ao Leilão A-6 realizado em 31/08/2018. 
 
Óleo vegetal: esses volumes estão contemplados no grupo “Outros”, em razão 
da metodologia adotada para a definição das cargas relevantes dos Complexos 
Portuários estudados no Plano Mestre, conforme exposto na seção 3.3.2 do 
Relatório de Metodologia dos Planos Mestres. De acordo com os dados da 
ANTAQ, a movimentação desse produto foi de 31 mil toneladas em 2017.  
 
Coque: a projeção de demanda foi revista levando em consideração os 
aspectos mencionados. 
 
Minério, metais e pedras: a Ferrovia Transnordestina é considerada na malha 
futura do PNLP, com início previsto para 2025. Dessa forma, sendo os valores 
alocados do PNLP o ponto de partida para a projeção de demanda dos Planos 
Mestres, os resultados contemplados na versão preliminar do Plano Mestre de 
Recife e Suape englobam, para as cargas relevantes, os possíveis impactos da 
Transnordestina.  
Entretanto, devido às incertezas quanto à demanda futura do modal 
ferroviário, no que diz respeito ao andamento das obras da Ferrovia Nova 
Transnordestina, que se encontram paralisadas, a nova demanda que pode ser 
induzida por ela é considerada de forma qualitativa em um novo item inserido 
no relatório, denominado "Perspectivas de novas cargas".  

1. Introdução 
Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Correção na imagem P.14 - CORREÇÃO DAS POLIGONAIS DOS PÁTIOS 
DE VEÍCULOS 

Erro na poligonal. 

De acordo. A Figura 61 foi corrigida com base na informação enviada por meio 
da contribuição e na documentação disponibilizada pela ANTAQ, referente à 
Audiência Pública nº 09/2018. Também foram atualizadas as demais 
informações relacionadas à área do arrendamento e capacidade de 
armazenagem, com base nas informações disponibilizadas no ambiente de 
audiência pública da ANTAQ. 
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5.1.1. Situação 
atual 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Sugestões para alterações no texto. 

Rodovias não informada. 
 
3 Anexos - 5. Acessos terrestres pags.189 a 251; P.207 
- AVENIDA PORTUÁRIA 1 e P.208 - ACESSO NAO MAIS 
UTILIZADO. 

De acordo. Os ajustes foram realizados em consonância à contribuição para os 
itens 1, 2, 3, 8 e 11 do anexo 5. Acessos terrestres (p. 189-251). 
 
✓ Para o item 4, segue posicionamento: 

A Tabela 73 faz referência apenas ao cenário temporal adotado para 
cada rodovia da análise, não variando entre os segmentos da via. 
Conforme metodologia, para determinar o mês de análise são utilizados 
dados de Volume Médio Diário Mensal (VMDm). Com esses dados, tem-
se o VMD para cada mês do ano, sendo possível descobrir qual mês 
possui o maior volume de tráfego (mês-pico). Para cada rodovia 
analisada, determina-se o mês-pico por meio da média entre os 
volumes mensais dos postos de contagem disponibilizados. Tais dados 
de contagem são projetados para o ano-base do estudo, caso sejam de 
anos anteriores ao da análise. 
Com o mês-pico definido para cada rodovia, parte-se para a verificação 
do Volume de Hora-Pico (VHP) e, posteriormente, determinação do LOS 
de cada segmento viário. Calcula-se o VHP para cada posto de 
contagem, conforme o mês-pico de referência. A análise do LOS se dá 
de trecho em trecho, conforme a localização do posto de contagem, 
determinando-se níveis de serviço para cada segmento homogêneo da 
rodovia. Os segmentos analisados, bem como o LOS de cada um deles, 
estão dispostos nas figuras 104 e 105, respectivamente. Por uma 
questão de padrão do relatório, as tabelas com características de cada 
segmento, parâmetros utilizados no cálculo e LOS, são dispostas no 
Apêndice 7 (Volume II), juntamente com mais detalhamentos da análise 
realizada. Ou seja, a contribuição sugerida no item 4 é atendida pela 
Tabela 126 do Apêndice 7. 
A contribuição que sugere analisar a interseção da BR-232 com a BR-
101 é pertinente, tendo em vista a importância da referida interseção 
para o contexto do tráfego na região. No entanto, em virtude da 
indisponibilidade de dados de contagem de tráfego para cada uma das 
aproximações da interseção, não foi realizada uma análise de fluxo 
interrompido no local. Tal justificativa está disposta no seguinte 
parágrafo (Volume I – p. 199 e 200), em que, qualitativamente, 
apontou-se possíveis condições de instabilidade para a interseção: 
“Acerca da BR-232, conforme o LOS A registrado, nota-se que há 
condições de fluidez de tráfego em toda a extensão analisada. Contudo, 
vale salientar que a modelagem considera fluxo ininterrupto para todo 
o trecho, haja vista a falta de dados com detalhamento suficiente para 
prosseguir com uma análise de fluxo interrompido. Assim, não foram 
ponderados os pontos em que há relevante redução na velocidade dos 
veículos, tais como nas proximidades de radares eletrônicos e em 
eventuais interseções. Dessa forma, condições insatisfatórias de 
trafegabilidade podem ser observadas, eventualmente, em 
determinados pontos da rodovia, como nas proximidades do seu 
entroncamento com a BR-101.” 
 

✓ Para os itens 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14, segue posicionamento: 
Entende-se que o novo acesso construído e em plena operação 
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mencionado no item 10 refere-se à VPE-034 que, segundo contato 
telefônico com a Autoridade Portuária realizado em 31 de janeiro de 
2019, é utilizada no acesso ao TUP Estaleiro Atlântico Sul (TUP EAS). 
Tem-se conhecimento dessa rodovia, porém não será incluída nas 
análises, pois, conforme contato telefônico com o TUP EAS realizado em 
31 de janeiro de 2019, foi informado que essa rodovia não é utilizada 
pelos usuários do estaleiro, pois desemboca em outra via com 
condições ruins de infraestrutura e manobrabilidade que margeia as 
instalações do TUP até a portaria de acesso (identificada na Figura 116, 
p. 214, da versão preliminar). Ainda, segundo contato telefônico com a 
Autoridade Portuária, a via supracitada encontra-se bloqueada. 
Dessa forma, o TUP EAS informou que o acesso às suas instalações 
ocorre pela Av. Portuária, identificando-se na Portaria da Autoridade 
Portuária (PC 1), conforme apresentado na Figura 111 (p. 208). Porém, 
a consideram como um acesso provisório, visto que, mediante 
melhorias, o acesso poderá ocorrer pela VPE-034. 
Dessa forma, os ajustes devidos foram realizados no relatório. 

4.1.2. Porto de 
Suape 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Diversos documentos informando alterações. 

TUP não informado, informações sobre rebocadores, 
praticagem etc. 
 
Anexos - OK - Vard Promar; NPCP; MANIFESTAÇÃO 
DGP 4.1.2 A 4.1.3.2 E STS FORA DE BARRA; 
Informações VARD PROMAR; Plano mestre DEG - Cap. 
4; Port-02-2017-CPPE-Mod-17-NPCP-2001-CMR-; 
PORTARIA 003-DGP-2018 REGULAMENTA ATIVIDADES 
REBOCADORES PORTO DE SUAPE; PORTARIA 045-18 
PARÂMETROS OPERACIONAIS SUAPE e PORTARIA 
SUAPE DP 51-18. 

✓ Manifestação sobre o subitem 4.1.2.1. Canal de acesso, p. 153 e 154 – 
foram realizadas alterações conforme a contribuição. 

✓ Manifestação sobre o subitem 4.1.2.2. Bacias de evolução e manobras 
de atracação e desatracação, p. 154 e 155 – foram acatadas as 
alterações conforme a contribuição. 

✓ Manifestação sobre o subitem 4.1.2.3. Fundeadouros, p. 155 e 156 – a 
informação descrita tem como fonte as NPCP-PE. 

✓ Manifestação sobre o subitem 4.1.2.4. Disponibilidade de práticos e 
rebocadores, p. 156 – a Tabela 50 foi atualizada conforme informações 
disponibilizadas pela praticagem. 

✓ Manifestação sobre o item 4.1.3. TUP EAS, p. 158 – foram realizadas 
alterações conforme a contribuição. 

✓ Manifestação sobre o subitem 4.1.3.2. Bacia de evolução e manobras 
de atracação e desatracação, p. 158 e 159 – foram realizadas alterações 
conforme a contribuição. 

✓ Manifestação sobre inclusão das operações de transbordo ship-to-ship 
fora da barra do Porto de Suape – não foram disponibilizadas 
informações mais detalhadas a respeito do projeto, portanto, seguindo 
a metodologia dos Planos Mestres, o projeto não foi incluído nas 
análises. 

7. Análise da 
relação porto-
cidade 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Interação porto-cidade. Informações adicionais. 

De acordo. O material enviado foi avaliado, e foram adicionadas no relatório as 
informações pertinentes, correspondentes ao escopo definido no caderno de 
Metodologia dos Planos Mestres. Foram complementadas as seções 7.2.2 
Especificidades socioeconômicas, 7.3.4.3 Análise do entorno do Porto de Suape 
e TUP EAS e 7.3.4.2 Uso do solo. 

8.2.1. Modelo de 
gestão portuária 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Capital social atualizado. Valor divergente como apresentado. De acordo. As alterações foram realizadas conforme contribuição. 
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10.1.3. Instalação 
de pátios para 
caminhões nas 
imediações do 
Porto de Suape 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Informações sobre o Pátio de Triagem. 

Infamações nos 3 anexos: 10.1.3. INSTALAÇÃO DE 
PÁTIOS PARA CAMINHÕES NAS IMEDIAÇÕES DO; 
Edital-de-chamamento-publico-001 e 
Portaria_077_2017. 

De acordo. Os ajustes foram realizados conforme a contribuição. 

8.2.3. Instrumentos 
de planejamento e 
gestão 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Alterações nas informações. 
Nomes divergentes, conforme anexo - 8.2.3. INST. DE 
PLANEJ. E GESTÃO. 

De acordo. As alterações foram realizadas conforme contribuição. 

8.2. Gestão 
administrativa e 
financeira da 
Autoridade 
Portuária do Porto 
de Suape 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Balancete atualizado. 
Balancete mais atualizado. 
 
Anexo - BALANCETE 

Os arquivos enviados são do ano de 2018, entretanto o Plano Mestre do 
Complexo Portuário de Recife e Suape tem 2017 como ano-base e faz análises 
dos anos entre 2013 e 2017. 

8.2.5. Análise 
financeira 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Informações sobre o sistema de custo. 
Sistema de custo já implantado, conforme anexo - 
8.2.5 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA e 
tabelas PLANO MESTRE DC 2011 a 2017 

De acordo. As alterações foram realizadas conforme contribuição. 

6. Análise dos 
aspectos 
ambientais 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Observações gerais. Diversas observações. 

Salienta-se que, mesmo tendo considerado os Portos de Recife e Suape como 
um Complexo Portuário, o capítulo 6 – Análise dos aspectos ambientais buscou 
apresentar as realidades distintas dos dois portos. Desse modo, os processos 
de licenciamento ambiental de cada um dos portos foram apresentados 
separadamente, bem como os programas socioambientais e de saúde e 
segurança do trabalho promovidos por cada um dos atores. Elementos textuais 
que poderiam gerar dúvidas de interpretação foram revistos e novamente 
ajustados, visando distinguir de maneira clara e objetiva as ações realizadas por 
cada um dos envolvidos.  
 
Ensejando a conclusão de um relatório de análise dos aspectos ambientais que 
retratasse a realidade de ambos os portos, foram avaliadas individual e 
criteriosamente cada uma das contribuições recebidas nos anexos 
“Observações Gerais e Textos Sugeridos DMS.doc” e “Tabela Observações 
Plano Mestre DMS.docx”, bem como cada um dos novos documentos 
disponibilizados por meio das contribuições de consulta pública. Cada uma das 
observações foi avaliada e respondida também no documento anexo. As 
informações adicionais que puderam ser inseridas, considerando o escopo 
publicado no Relatório de Metodologia, foram adicionadas na versão final. 
Além disso, questões apontadas pela equipe técnica de Suape como falhas 
foram reformuladas de maneira condizente. 

9.1.1. Forças 
Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Informações diversas. 
Informações divergentes. Anexo - Nota - 9.1 Ambiente 
interno- sugestões 

De acordo.  
Quanto ao item referente à situação financeira de Suape, o texto foi alterado 
para evidenciar que o aumento do lucro é justificado pelo aumento da receita 
tributária, decorrente do aumento da movimentação portuária e não do 
aumento da tarifa portuária.  
Em relação ao item referente ao nível educacional do quadro de pessoal, foi 
inserida a informação conforme solicitado na contribuição. 
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6. Análise dos 
aspectos 
ambientais 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Observações gerais. 

Diversas observações. 
 
5 Anexos - Doc_3_AGENDA AMBIENTAL LOCAL SUAPE-
1-21; Doc_3_AGENDA AMBIENTAL LOCAL SUAPE-21-
39; Doc_3_AGENDA AMBIENTAL LOCAL SUAPE-40-99; 
Doc_3_AGENDA AMBIENTAL LOCAL SUAPE-100-117; 
Doc_5_Livro_IMAT_ecologia-de-peixes-recifais; 
Doc_5_Livro_IMAT_ecologia-de-peixes-recifais2 e 
Doc_5_Livro_IMAT_ecologia-de-peixes-recifais3. 

Salienta-se que, mesmo tendo considerado os Portos de Recife e Suape como 
um Complexo Portuário, o capítulo 6 – Análise dos aspectos ambientais buscou 
apresentar as realidades distintas dos dois portos. Dessa forma, os processos 
de licenciamento ambiental de cada um dos portos foram apresentados 
separadamente, bem como os programas socioambientais e de saúde e 
segurança do trabalho promovidos por cada um dos atores. Elementos textuais 
que poderiam gerar dúvidas de interpretação foram revistos e novamente 
ajustados, visando distinguir de maneira clara e objetiva as ações realizadas por 
cada um dos envolvidos.  
 
Ensejando a conclusão de um relatório de análise dos aspectos ambientais que 
retratasse a realidade de ambos os portos, foram avaliadas, individual e 
criteriosamente, cada uma das contribuições recebidas nos anexos 
“Observações Gerais e Textos Sugeridos DMS.doc” e “Tabela Observações 
Plano Mestre DMS.docx”, bem como cada um dos novos documentos 
disponibilizados por meio das contribuições de consulta pública. Cada uma das 
observações foi avaliada e respondida também no documento anexo. As 
informações adicionais que puderam ser inseridas, considerando o escopo 
publicado no Relatório de Metodologia, foram adicionadas na versão final. 
Além disso, questões apontadas pela equipe técnica de SUAPE como falhas 
foram reformuladas de maneira condizente. 

8.2.2. Exploração 
do espaço 
portuário 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Alterações nas nomenclaturas. Nomes divergentes. 
De acordo. As alterações das nomenclaturas foram realizadas, conforme 
contribuição. 

8.2.4. Recursos 
Humanos 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Informação atualizada da quantidade dos funcionários. 
Quantidade dos funcionários divergentes com a 
realidade, conforme anexo - quant. de funcionários. 

De acordo. As alterações foram realizadas conforme contribuição. 

7.3.4. O território 
de Ipojuca e o 
espaço portuário 

Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Atualização do limite. Limite divergente. 

Os mapas e imagens que evidenciam os limites municipais no estado de 
Pernambuco têm como base o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2013), cujos limites estão georreferenciados. Considerando essa base 
como a fonte padrão, que disponibiliza dados públicos e atualizados para os 
materiais cartográficos e ilustrativos de apoio, esse foi o limite adotado para a 
elaboração de todas as imagens e análises.  
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1.3, Caracterização 
do Complexo 
Portuário 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 1.3, Caracterização do Complexo Portuário, página 10, 
considerou-se o  
Complexo composto pelas seguintes instalações portuárias:  
a) Porto Organizado do Recife  
b) Porto Organizado de Suape; e  
c) Terminal de Uso Privado (TUP) Estaleiro Atlântico Sul (EAS)  
Deixando-se, portanto, de considerar a existência do Estaleiro VARD 
PROMAR, cuja  
existência solicita-se incluir no referido Plano Mestre. 

  

De acordo com a metodologia dos Planos Mestres, a definição de quais 
instalações privadas são consideradas nas análises dos Planos Mestres 
acontece sempre antes do início do desenvolvimento dos trabalhos de cada 
Complexo, a partir de uma avaliação individual, realizada com base na 
combinação dos seguintes critérios: 
 
✓ A instalação portuária privada obrigatoriamente tem sua exploração 

autorizada pela ANTAQ. 
✓ A instalação portuária privada compartilha acessos terrestres e/ou 

aquaviários com o Porto Organizado. 
✓ A instalação portuária realiza operações envolvendo as mesmas cargas 

movimentadas no Porto Organizado. 
 

O estaleiro VARD PROMAR não se caracteriza como um TUP, de acordo com a 
ANTAQ, diferentemente do Estaleiro AES, e, portanto, não compõe o 
Complexo Portuário. 

1.3 Caracterização 
do Complexo 
Portuário – 
Infraestrutura e 
Acessos -  
Porto do Recife 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 1.3 Caracterização do Complexo Portuário – Infraestrutura e 
Acessos - Porto do Recife, página 14, está escrito: 
“...Acesso aquaviário: o Porto do Recife possui dois canais de acesso: o 
canal norte, com extensão de 1,0 km, é utilizado para embarcações de 
pequeno porte (como as de apoio em direção à ilha de Fernando de 
Noronha), sendo o canal 
sul o principal acesso ao Porto, com 3,4 km de extensão. O Calado 
Máximo Recomendado (CRM) no canal de acesso, sem considerar as 
variações da altura de maré, é de 8,4 m entre 16 de abril e 30 de 
setembro, e de 8,8 m entre 1 de outubro e 15 de abril...” (grifo nosso) 
Por se tratar de conceito definido por fórmula e crítico para o acesso 
aquaviário ao Porto do Recife, o CMR deve ser mencionado 
respeitando-se o estatuído pela Autoridade Portuária sob 
coordenação da Autoridade Marítima, no momento, Portaria DIRPRE 
Nº 146/2018, de 07/08/2018, do Porto do Recife, não deixando de 
considerar a limitação a ele imposta pelo Calado Máximo de Atracação 
(CMA), conforme berço de atracação considerado. 

  
De acordo. O trecho foi complementado de forma que fique clara essa 
consideração. 
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1.3 Caracterização 
do Complexo 
Portuário – 
Infraestrutura e 
Acessos -  
Porto de Suape e 
TUP AES 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 1.3 Caracterização do Complexo Portuário – Infraestrutura e 
Acessos - Porto de Suape e TUP AES, página 15, está escrito: 
“...Acesso aquaviário: Os navios que atracam no Porto de Suape e TUP 
AES não utilizam canal de acesso. Atualmente, as rotas de entrada, 
tanto no porto externo, quanto no porto interno, seguem os princípios 
de segurança da carta náutica, com o apoio dos balizamentos 
implantados. O Calado Máximo Recomendado (CRM) é de 12,8 m mais 
a variação de maré no período compreendido entre os dias 1 de 
outubro e 15 de abril e de 12,1 m mais a variação da maré entre os 
dias 16 de abril a 30 de setembro, bem como uma largura de 580 m 
compreendida entre o farol da ponta do molhe de proteção e a boia 
debalizamento...” (grifo nosso) 
Inicialmente, solicita-se corrigir a nomeação ”TUP AES”, para TUP EAS. 
Por se tratar de conceito definido por fórmula e crítico para o acesso 
aquaviário ao Porto de Suape, o CMR deve ser mencionado 
respeitando-se o estatuído pela Autoridade 
Portuária sob coordenação da Autoridade Marítima, no momento, 
Portaria Nº 045/2018, de 14/05/2018, do Porto de Suape, não 
deixando de considerar a limitação a ele imposta pelo Calado Máximo 
de Atracação (CMA), conforme cais/píer de atracação considerado. 

  
De acordo. O trecho foi complementado de forma que fique clara essa 
consideração. 

2. PROJEÇÃO DE 
DEMANDA DE 
CARGAS E 
PASSAGEIROS, item 
2.1.  
Aspectos 
Metodológicos 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No Capítulo 2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS E PASSAGEIROS, 
item 2.1. Aspectos Metodológicos, página 17, cita-se as variáveis 
consideradas nos modelos de projeção de demanda (câmbio, PIB, 
preço médio), entretanto não foi possível identificar, para cada tipo de 
carga, o modelo estatístico e as suas parametrizações. Pelo 
apresentado, também não foi possível identificar o período utilizado, 
tampouco como os coeficientes dos modelos foram obtidos. A 
ausência dessas informações impede a análise adequada das 
projeções e compromete a credibilidade dos resultados. Para 
exemplificar, tratando-se de cargas conteineirizadas, especificamente, 
a página 37 apresenta amostra entre 2013 e 2017, janela esta que, 
porém, é formada por ano de baixo crescimento do PIB (2014) e por 
dois anos de recessão (2015 e 2016). No EVTEA contratado por SUAPE 
para revisar os estudos para implantação de um segundo terminal, foi 
analisada a relação entre o PIB e movimentação de contêineres na 
região Nordeste em janela maior (2002 a 2017), alcançando-se 
coeficientes de regressão que sugerem taxa de crescimento da 
movimentação de contêineres mais expressiva, especialmente nas 
linhas de cabotagem, considerando as características regionais tanto 
no PIB, quanto na dinâmica fomentada pelos projetos estruturadores 
já implementados em Pernambuco. Essa variável se mostrou a com 
melhor capacidade explicativa em relação a outras, a exemplo de 
importação/exportação. 

  

No Apêndice 3 – Memória de cálculo de projeção de cargas, do Volume 2 do 
Plano Mestre, são detalhados os coeficientes e as variáveis consideradas na 
projeção por fluxo de cada uma das cargas projetadas. Além disso, constam 
ainda a metodologia utilizada para as estimativas, bem como o detalhamento 
do horizonte temporal utilizado, que engloba os anos de 1997 a 2017, para as 
projeções de longo curso, e de 2010 a 2017, para as de cabotagem. 
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2.3 – Projeção de 
Demanda de 
Cargas, itens 
2.3.1.1. Derivados 
de  
petróleo (exceto 
GLP), 2.3.1.2. 
Petróleo, 2.3.1.3. 
GLP, 2.3.1.4. 
Produtos Químicos, 
e  
2.3.1.5. Etanol 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 2.3 – Projeção de Demanda de Cargas, itens 2.3.1.1. 
Derivados de petróleo (exceto GLP), 2.3.1.2. Petróleo, 2.3.1.3. GLP, 
2.3.1.4. Produtos Químicos, e 2.3.1.5. Etanol as Projeções diferem 
daquelas publicadas no PDZ, sendo mais conservadoras nos casos de 
Petróleo e produtos químicos e mais ambiciosas no de GLP. 
Como o Relatório Final do PDZ não explicita, de igual modo, a 
metodologia de previsão utilizada, sugere-se avaliar se a necessidade 
de debate por uma ou por outra. As projeções do Plano não 
contemplaram nenhuma carga de GNL. Porém, há dois arrendamentos 
já concedidos para implantação de térmicas a gás, com estudos de 
viabilidade de manobras realizados, de forma que sugerimos 
contemplar as projeções previstas no PDZ para essa carga a partir de 
2025 (página129 do PDZ). 

  

A projeção de demanda é realizada de acordo com a indicação no Relatório de 
Metodologia, disponível em: http://www.transportes.gov.br/planejamento-
portuário/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-
mestres.html.  
A metodologia foi elaborada em conjunto com a então SNP/MTPA e é aplicada 
a todos os Planos Mestres, para que a demanda desses projetos esteja alinhada 
ao PNLP.  
Petróleo: os valores estão alinhados com a expectativa do mercado, tendo em 
vista o incremento de produção com a entrada em operação dos novos trens 
da RNEST.  
 
GLP e GNL: as projeções do Plano Mestre consideram ambos os produtos, pois 
a projeção de GLP engloba o grupo "Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos 
gasosos". Acerca dos projetos considerados para o GNL, não foram obtidas 
maiores informações sobre o status destes, além dos contratos de 
arrendamento. Em notícia disponível no site do Porto de Suape, a viabilização 
dos empreendimentos estava condicionada ao resultado do Leilão A-6, 
realizado em 20/12/2017. Contudo, nos resultados do leilão, não constam 
empreendimentos para o estado de Pernambuco. O mesmo se aplica ao Leilão 
A-6 realizado em 31/08/2018. 
 
Produtos químicos: o crescimento projetado no Plano Mestre é reflexo dos 
impactos causados a partir da desvalorização cambial, dada a relevância das 
importações. Deve-se ainda considerar que parte da movimentação de 
produtos químicos está contida nos resultados do contêiner, que apresenta 
elevado crescimento, sendo esse o principal grupo de produto dentre as cargas 
conteinerizadas movimentadas pelo Porto de Suape.  
 
Com relação ao PDZ, de acordo com posicionamento do Ministério da 
Infraestrutura, o Plano Mestre deve considerar apenas os PDZs aprovados e 
publicados. O novo PDZ está em fase de análise pelo Ministério da 
Infraestrutura.  
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2.3 – Projeção de 
Demanda de 
Cargas, item 2.3.2. 
– Contêiner 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 2.3 – Projeção de Demanda de Cargas, item 2.3.2. – 
Contêiner, páginas 37 a 41, podemos observar e dissertar que:  
i. A metodologia para estabelecimento de cenários otimista e 
pessimista, conforme item 2.1, “está relacionado a alternativas de 
crescimento do PIB do Brasil e de seus principais parceiros 
comerciais... considera-se o desvio médio e a elasticidade do PIB do 
Brasil e de seus principais parceiros comerciais, projetados pelo The 
Economist Unit Intelligence”; e, “...visa incorporar à projeção de 
demanda mudanças de patamar de volume movimentado em 
decorrência de possíveis investimentos em novas instalações 
produtivas, como novas plantas e expansões de unidades fabris já 
existentes”. Entendemos que tais investimentos passam a fazer parte 
do cenário previsto a partir de documentos que comprovem o 
início/andamento desses investimentos, como cartas de intenção e 
estudos prévios, além da concretização do investimento em si.  
ii. O projeto do Tecon 2 não só está incluído no PPI como todos os 
documentos já estão em fase de Consulta Pública - Audiência Pública 
no. 10/2018-Antaq, após deliberação da Diretoria Colegiada daquela 
agência reguladora em reunião realizada em 02/08/2018, para 
prosseguimento do processo de realização de certame licitatório 
referente ao arrendamento do terminal portuário. 
iii. Grandes investidores do setor portuário, a exemplo da PSA e dos 
armadores MSC/TIL e CMA/CGM, apresentaram manifestação de 
interesse formal no empreendimento, conforme cartas encaminhadas 
à Empresa de Planejamento e Logística-EPL e ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA.  
iv. Todos os estudos de viabilidade do Tecon 2, desde os mais antigos 
até o mais recente finalizado pela Autoridade Portuária, originalmente 
entregue ao MTPA, apontam para demanda base (tendencial) superior 
ao deste Plano Mestre, em linha com a consideração final do próprio 
item 2.3.2: “a oferta adicional de estrutura, associada à capacidade de 
recepção de navios de  
maior porte, observa-se a perspectiva de movimentação de maiores 
volumes de cargas conteinerizadas”, além dos aspectos adicionais de 
competitividade para atração de demanda proporcionado pela 
chegada de um novo operador. 
v. Apesar dessas considerações, a premissa utilizada no cenário 
tendencial não supõe a implantação do segundo terminal, considerado 
exclusivamente no cenário otimista, conforme fica explícito no 
seguinte trecho do Relatório Preliminar: 
vi. “O impacto dessa expansão está sendo considerada no cenário 
otimista, em que a demanda apresenta uma taxa média de 
crescimento de 3,0% ao ano. Esse impacto se mostra mais evidente 
observando-se as taxas médias de crescimento nos curto e médio 
prazos, de 10,8% ao ano entre 2017 e 2025 e de 8,4% ao ano entre 
2017 e 2035.” 
vii. Por outro lado, o estudo finalizado pela Empresa de Planejamento 
e Logística – EPL e aprovado pela Antaq, que utilizou os referenciais de 
projeção de demanda macro desse Plano Mestre, sinalizaram a 

  

A aplicação dos choques tipo 1 e 2 é realizada apenas para os cenários otimista 
e pessimista, conforme consta no Relatório de Metodologia dos Planos 
Mestres. Assim, de fato, a implantação do Tecon 2 se aplica no âmbito do 
cenário otimista, dado que a estimativa realizada para o cenário tendencial 
considera a manutenção das condições de infraestrutura atuais do Porto. 
 
Os valores do Plano Mestre foram obtidos de acordo com a indicação no 
Relatório de Metodologia, disponível em: 
http://www.transportes.gov.br/planejamento-portuário/113-politica-e-
planejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html.  
A metodologia foi elaborada em conjunto com a então SNP/MTPA e é aplicada 
a todos os Planos Mestres, de forma que a demanda desses projetos esteja 
alinhada ao PNLP. Assim, a demanda está condizente com as expectativas de 
crescimento da demanda da região de influência do Porto. 
 
Os valores de demanda para o cenário otimista foram obtidos a partir da 
atualização do ano de 2017 da demanda prevista para o PDZ, fornecida pela 
Autoridade Portuária, com aplicação das taxas de crescimento do cenário até o 
ano de 2035. Os valores entre 2036 e 2060 foram obtidos por meio de 
extrapolação. 
 
Ressalta-se que o Plano Mestre é um instrumento de planejamento com 
previsão de atualizações periódicas. Dessa forma, quando concluído o processo 
licitatório de arrendamento do novo terminal de contêineres, este poderá 
ensejar uma atualização do Plano Mestre. 
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viabilidade do Tecon 2, utilizando, porém, o cenário tendencial da 
minuta preliminar do Plano Mestre – que não considera a implantação 
do Tecon2. Há, assim, uma contradição entre a premissa do cenário 
tendencial e sua utilização em estudos de demanda voltados à 
implantação do segundo terminal. 
viii. Na página 40, apresenta-se a demanda de carga conteineirizada 
do Porto de Suape até 2060. Analisando-se as premissas apresentadas 
nas páginas 37, 38 e 39, deixou-se de considerar os elementos 
atrativos amplamente abordados no EVTEA do TECON 2. A leitura das 
estimativas reunidas nesse item insere dúvidas acerca da viabilidade 
do terminal, ideia que não  
condiz com as pesquisas de mercado registradas nos estudos de 
viabilidade. Isso resultou no subdimensionamento da taxa de 
crescimento da demanda no cenário tendencial, o que nos parece uma 
imperfeição de caráter metodológico. Assim, entendemos que essa 
modelagem pode ser aperfeiçoada, considerando-se a perspectiva da 
operação do segundo trem de refino da RNest, a aptidão de SUAPE 
para receber navios NEW PANAMAX e as operações de transbordo 
características de HUB PORT (comprimento total de 366m) e o 
desenvolvimento de novas fronteiras agrícolas viabilizadas pela 
Ferrovia Transnordestina. Sugere-se, portanto, em consonância com o 
caderno de metodologia para elaboração do Plano Mestre, incorporar 
ao cenário tendencial o incremento de demanda proporcionado pela 
futura instalação do Tecon 2, retirando-a da projeção do cenário 
otimista, dada a viabilidade e concretude do projeto, conforme os 
aspectos acima delineados. 
Por outro lado, considera-se que as projeções contidas no cenário 
otimista apontam para crescimento significativamente maior do que 
as utilizadas no EVTEA contratado por SUAPE, que se utiliza de 
demanda de curto prazo menor para os portos do Nordeste (7%), com 
suavização ao longo dos anos, de forma a convergir com o 
crescimento esperado dos portos brasileiros. Destaque-se, ainda, que 
outro estudo de demanda – apresentado pelo TECON Suape, para fins 
de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do processo 
administrativo nº 50000.051847/2017-87 – contempla projeções 
similares às de Suape até 2031 no seu EVTEA. Assim, sugere-se, além 
de incorporar a implantação do Segundo Terminal de Contêineres no 
cenário tendencial, que essa projeção seja suavizada, nos termos dos 
estudos disponíveis para projetos de expansão de contêineres no 
Porto de Suape. 
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2.3.3. Granel Sólido 
Vegetal 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 2.3 – Projeção de Demanda de Cargas, item 2.3.3. Granel 
Sólido Vegetal, página 41 e outras seguintes, destaca-se que o 
Terminal da Agrovia em Suape, localizado na retroárea do Cais 5, tem 
previsto projeto de expansão já incluído no PPI e Plano de 
Investimentos aprovado em caráter preliminar pela Portaria nº 382, 
de 18 de maio de 2018. Ademais, foi também aprovada alteração do 
PDZ vigente, através da Portaria MTPAC nº 443, de 04 de julho de 
2018, para prever a movimentação e armazenagem de graneis 
vegetais e fertilizantes no cais 5 e na sua retroárea. Dessa forma, há de 
se considerar no cenário tendencial os incrementos decorrentes do 
projeto de expansão da Agrovia e da movimentação de novas cargas 
neste Terminal, uma vez que apenas no cenário alternativo (pág. 54) 
se considerou tal expansão e, ainda assim, apenas para considerar a 
migração de cargas de açúcar do Porto do Recife. Entretanto, as 
projeções apresentadas pela Agrovia no âmbito do Plano de 
Investimentos constante do processo nº 00045.004876/2016-84 deve 
ser considerado. Adicionalmente, não se identificou nas projeções o 
impacto na movimentação do fim de implantação da Ferrovia 
Transnordestina, sobretudo de Soja e Milho. No PDZ de Suape, o início 
de operação dessa Ferrovia foi considerado no cenário a partir de 
2025. 

  

A aplicação dos choques tipo 1 e 2 é realizada apenas para os cenários otimista 
e pessimista, conforme consta no Relatório de Metodologia dos Planos 
Mestres. Assim, de fato, a conclusão das obras no Terminal da Agrovia se aplica 
no âmbito do cenário otimista, dado que a estimativa realizada para o cenário 
tendencial considera a manutenção das condições de infraestrutura atuais do 
Porto. 
 
A Ferrovia Transnordestina é considerada na malha futura do PNLP, com início 
previsto para 2025. Dessa forma, sendo os valores alocados do PNLP o ponto 
de partida para a projeção de demanda dos Planos Mestres, os resultados 
contemplados na versão preliminar do Plano Mestre de Recife e Suape 
englobam, para as cargas relevantes, os possíveis impactos da Transnordestina.  
Entretanto, devido às incertezas quanto à demanda futura do modal 
ferroviário, no que diz respeito ao andamento das obras da Ferrovia Nova 
Transnordestina, que se encontram paralisadas, a demanda que pode ser 
induzida por ela é considerada de forma qualitativa em um novo item inserido 
no relatório, denominado "Perspectivas de novas cargas".  

2.3 – Projeção de 
Demanda de 
Cargas, item 
2.3.4.3. Veículos ou 
semelhantes. 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 2.3 – Projeção de Demanda de Cargas, item 2.3.4.3. Veículos 
ou semelhantes, página 54, de acordo com apresentação feita pela 
FCA a Suape em setembro de 2017, a expectativa da empresa é de 
exportação de 103.790 veículos no ano de 2020. 
Adiciona-se a essa informação o recente anúncio de que a fábrica irá 
funcionar em terceiro turno, antecipando a utilização de sua 
capacidade máxima de 250 mil veículos. Por outro lado, as projeções 
consideram uma movimentação de 109 mil veículos em 2020. Caso se 
confirme as projeções da FCA, a movimentação esperada está aquém 
das expectativas, já que a importação de veículos em 2017 já foi de 
13.315. Assim, recomenda-se a revisão das projeções de 
movimentação de veículos no curto prazo, de maneira a melhor 
refletir as projeções da fábrica da FIAT. Acrescente-se ainda que tais 
projeções afetam o processo de licitação para arrendamento da área, 
que adotou como projeção o cenário tendencial indicado no Relatório 
Preliminar do Plano Mestre. 

  

Em reunião realizada com a FCA no âmbito do Plano Mestre, em março de 
2018, a demanda projetada pela empresa para o Porto de Suape era a 
exportação de 98.910 unidades no ano de 2020.  
Junto a isso, os números fornecidos no anexo “FCA Projeção Volume Exp. 
2020” indicam valores referentes à produção das unidades de Betim e Goiana, 
e os volumes produzidos por Betim também são escoados pelos portos de 
Santos e do Rio de Janeiro, não representando, assim,  a totalidade das 
exportações destinadas ao Porto de Suape. 
Acerca das questões do terceiro turno e da capacidade máxima da unidade 
produtiva de Goiana, cabe observar que o incremento na quantidade produzida 
pode ser destinado também ao mercado interno, portanto, não devendo 
impactar nos volumes projetados para o Complexo. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

2.3 – Projeção de 
Demanda de 
Cargas, item 2.3.5. 
Granel Sólido 
Mineral 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 2.3 – Projeção de Demanda de Cargas, item 2.3.5. Granel 
Sólido Mineral, página 60, não se identificou nas projeções o impacto 
na movimentação do fim de implantação da Ferrovia Transnordestina, 
na carga de minério. No PDZ de Suape, o início de operação dessa 
Ferrovia foi considerado no cenário a partir de 2025. 

  

A Ferrovia Transnordestina é considerada na malha futura do PNLP, com início 
previsto para 2025. Dessa forma, sendo os valores alocados do PNLP o ponto 
de partida para a projeção de demanda dos Planos Mestres, os resultados 
contemplados na versão preliminar do Plano Mestre de Recife e Suape 
englobam, para as cargas relevantes, os possíveis impactos da Transnordestina. 
 
Entretanto, devido às incertezas quanto à demanda futura do modal 
ferroviário, no que diz respeito ao andamento das obras da Ferrovia Nova 
Transnordestina, que se encontram paralisadas, a nova demanda que pode ser 
induzida por ela é considerada de forma qualitativa em um novo item inserido 
no relatório, denominado "Perspectivas de novas cargas". 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

2.3 – Projeção de 
Demanda de Carga, 
item 2.3.6. 
Atracação de 
navios de  
cruzeiro 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No item 2.3 – Projeção de Demanda de Carga, item 2.3.6. Atracação 
de navios de cruzeiro, página 67, está escrito: 
“Desde 2010 o setor tem sofrido com a redução do número de 
passageiros e de embarcações na costa brasileira. Embora parte da 
redução no número de atracações possa ser explicada pelo aumento 
do tamanho das embarcações (ABREMAR, 2017), existem outros 
fatores de restrição ao aumento da demanda na visão dos armadores, 
tais como: condições inadequadas de infraestrutura em alguns 
terminais, custos de praticagem, cobrança de tributos relativos ao 
combustível e afretamento para as embarcações de cabotagem, além 
de questões trabalhistas, como a exigência de que dois terços da 
tripulação seja brasileira.” (grifo do nosso) 
Considerando o propósito deste Plano, parece-nos inadequado 
decretar o custo de praticagem como um dos fatores que justifica a 
restrição ao aumento do turismo em Pernambuco, exclusivamente 
tendo como fonte a “visão dos armadores” e a sua política no 
mercado de cruzeiros marítimos, sem a devida demonstração 
financeira do real impacto dos preços acordados nas escalas 
(considerando-se que as condições de atendimento e o preço são 
livremente negociados, conforme exemplo abaixo - (ver doc de 
contribuição original, página 10)). 
Além disso, através do Conselho Nacional de Praticagem, em 
atendimento à mediação conduzida no âmbito do Ministério do 
Turismo, os preços pactuados para navios de passageiros sofreram 
expressiva readequação, sem que isso tivesse gerado qualquer 
aumento no número de escalas na temporada de 2017/2018. Não 
obstante, as discussões contidas nesse Plano e a sua metodologia de 
elaboração não se destinam a esgotar discussões de ordem econômica 
ou na esfera comercial de interesse dos armadores ou de outras 
partes envolvidas, tampouco àquelas afetas às regras trabalhistas ou 
políticas tributárias nacionais. Há fórum específico que já vem 
tratando do tema. 
Exemplificando, no último dia 09 de agosto, no Plenário 05 da Câmara 
dos Deputados, foi realizada Audiência Pública para estudar a 
regulação de preços dos serviços de praticagem. Esse ato do 
Legislativo não foi atendido nem por representantes de armadores de 
navios de passageiros, nem de armadores de navios de carga, 
estrangeiros ou nacionais, apesar do convite tempestivo e específico 
encaminhado às entidades representativas de classe (CLIA-ABREMAR, 
CENTRONAVE, SYNDARMA) nominalmente convidadas pelo 
Parlamentar requerente. 
Cabe mencionar, à título de curiosidade, que a temporada de cruzeiros 
no Brasil coincide com a temporada no sudeste asiático, que recebe 
níveis crescentes de turistas chineses e de turistas ansiosos por visitar 
destinos naquela região, cujo poder de compra é superior ao mercado 
brasileiro; isso justifica, em parte, a redução de oferta de navios na 
costa brasileira. 
Um atrativo ao turismo marítimo em Pernambuco pode ser resgatado: 
a exploração sustentável das belezas naturais da Ilha de Fernando de 

  

De acordo. O trecho foi substituído por: "Embora parte da redução no número 
de atracações possa ser explicada pelo aumento do tamanho das embarcações 
(ABREMAR, 2017), existem outros fatores de restrição ao aumento da 
demanda na visão dos armadores, tais como: condições inadequadas de 
infraestrutura em alguns terminais, taxas e custos portuários elevados em 
comparação aos outros mercados, cobrança de tributos relativos ao 
combustível e afretamento para as embarcações de cabotagem, além de 
questões trabalhistas, como a exigência de que dois terços da tripulação seja 
brasileira." 
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Noronha permanece um potencial ainda não explorado 
adequadamente, salvo melhor juízo. No passado recente, havia 
escalas regulares de navios de passageiros que permitiam estrangeiros 
e brasileiros maravilharem-se com as suas praias e gastronomia. Na 
temporada de 2017/2018, houve escalas na ilha, mas os navios não 
visitaram o Porto do Recife. 

3.1. Porto do  
Recife, 3.1.2 
Estudos e Projetos, 
3.1.2.4. 
Alargamento do 
canal de entrada 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.1. 
Porto do Recife, 3.1.2 Estudos e Projetos, 3.1.2.4. Alargamento do 
canal de entrada, página 77, está escrito: 
“Atualmente, o canal de acesso é considerado um dos gargalos do 
Porto, apresentando faixa de 4 metros de largura em alguns pontos, o 
que limita as manobras dos navios. De acordo com informações 
obtidas junto à Autoridade Portuária, durante a visita técnica ao Porto, 
a obra tem o objetivo de alargar o canal de acesso de 170 metros para 
240 metros e alargar a entrada da boca da barra de forma a 
proporcionar uma bacia de giro com 500 metros de diâmetro.” (grifo 
nosso) 
Ao citar: “faixa de 4 metros de largura em alguns pontos”, parece-nos 
ter havido equívoco na digitação. Pedimos que tal menção seja 
revisada. O objetivo de alargar o canal de acesso em Recife de 170m 
para 240m preencherá requisito previsto no PIANC, 2014. Harbour 
Approach Channels Design Guidelines, Report n° 121 – 2014. 
Entretanto, esse alargamento não viabilizará a alteração do navio-tipo 
do porto, cujas dimensões atuais, para navios de carga, já contemplam 
comprimento total de 235m, boca máxima de 32,5m e calado máximo 
conforme Portaria da Autoridade competente. 
O objetivo de “alargar a entrada da boca da barra” não será alcançado 
com o projeto proposto, dado que a abertura existente é limitada pelo 
molhe de Olinda e pelo molhe principal, ambos de natureza rochosa. A 
bacia de evolução situada na região abrigada do porto pode ser 
restabelecida mediante dragagem de manutenção e o diâmetro de 
400m atende os requisitos de segurança exigidos aos navios-tipo de 
carga considerando o comprimento total de 235m. Tratando-se de 
navios de passageiros, cujo comprimento total admissível é de 300m, 
o diâmetro da bacia recomendado é de 450m, à luz PIANC, 2014. 
Harbour Approach Channels Design Guidelines, Report n° 121 – 2014. 

  

De acordo. Os "quatro metros" citados no texto foram incluídos de forma 
equivocada e, portanto, essa informação foi suprimida do texto. O documento 
oficial da Marinha do Brasil, as NPCP - 2001, indica as profundidades dispostas 
na Tabela 47 – Características dos canais de acesso ao Porto do Recife, embora 
tal informação não se enquadre no contexto descrito no projeto em questão. 
Em relação aos demais pontos levantados na contribuição, foram feitas 
alterações no texto, levando em consideração as informações disponibilizadas. 
Ressalta-se que o "alargamento da boca da barra" não se refere à distância 
entre os dois molhes citados na contribuição, mas sim ao trecho em frente à 
extremidade ao norte do Molhe Principal, conforme indicado no projeto 
elaborado pelo INPH e fornecido pelo Porto do Recife. Assim, o texto foi 
ajustado para torná-lo mais claro. Além disso, essa seção foi deslocada 
integralmente para o capítulo de Acesso aquaviário. 

3.2. Porto de  
Suape, 3.2.1. 
Infraestrutura 
Portuária, 3.2.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.2. 
Porto de Suape, 3.2.1. Infraestrutura Portuária, 3.2.1.2. Infraestrutura 
de acostagem, página 95, a Tabela 20 deve ser atualizada 
considerando a Portaria 045/2018, do Porto de SUAPE, de 
14/05/2018, que atualiza as características de cada um dos berços do 
Porto (ver doc de contribuição original, página 12) 

  De acordo. A Tabela 20 foi atualizada conforme indicado na contribuição. 
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3.2. Porto de 
Suape, 3.2.1. 
Infraestrutura 
Portuária, 3.2.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.2. 
Porto de Suape, 3.2.1. Infraestrutura Portuária, 3.2.1.2. Infraestrutura 
de acostagem, página 97, está escrito: 
“A Transpetro mantém, no CMU, um Centro de Resposta a Emergência 
(CRE) para o eventual derramamento de óleo no mar. Além disso, o 
cais conta com ambulância e sanitários químicos, além de possuir um 
posto de abastecimento de combustível. As defensas do CMU são do 
tipo elásticas, compostas por pneus, e os cabeços de amarração são 
tubos embutidos no concreto do píer.” (grifo nosso) 
Atualmente, as defensas do CMU-B são do tipo “π”, como pode ser 
observado na figura abaixo; mas, as defensas do CMU-A permanecem 
compostas por pneus. 

  De acordo. A informação foi corrigida no texto. 

3.2. Porto de  
Suape, 3.2.1. 
Infraestrutura 
Portuária, 3.2.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.2. 
Porto de Suape, 3.2.1. Infraestrutura Portuária, 3.2.1.2. Infraestrutura 
de acostagem, página 101, está escrito: 
“Os contêineres são operados nos Cais 1, 2 e 3 por meio de seis 
portêineres instalados sobre trilhos, cujo proprietário é o TECON 
Suape. Atendem aos Cais 1 e 2 dois portêineres Super Post Panamax, 
com capacidade nominal de 51 mil t e movimentação de 32 unidades 
por hora cada. Outros dois portêineres Post Panamax, com capacidade 
nominal de 65 mil t e movimentação de 28 unidades por hora, são 
destinados, principalmente, às operações no Cais 2, atendendo 
também ao Cais 3. Por fim, os outros dois portêineres, modelo 
Panamax e com capacidade de 40,64 mil t e movimentação de 25 
unidades por hora, atendem ao Cais 3.” (grifo nosso) 
Na realidade, o TECON Suape opera navios de contêiner com 4 
portêineres apenas, apesar de fisicamente estarem instalados 6 
portêineres. Os 2 portêineres modelo Panamax que diz atender os 
navios atracados no cais 3 não são empregados nas operações por 
motivo desconhecido. Salvo melhor juízo, isso implica em limitação da 
capacidade operacional do terminal e impede que ocorra operação 
adequada e em grau de produtividade razoável em situação onde haja 
1 navio atracado em cada um dos 3 berços. Talvez por isso, tem sido 
observado que apenas um navio opera por vez no terminal (apesar de 
estarem disponíveis 3 berços), quando, então, os 4 portêineres 
operacionais atendem simultaneamente o mesmo navio. 

  

De acordo. A informação foi também validada com o arrendatário, realizando-
se um adendo às seções 3.2.1.2. e 3.2.1.6., indicando que esses dois 
portêineres, embora estejam operacionais, são preteridos pela utilização dos 
demais equipamentos, uma vez que são mais antigos e menos produtivos que 
os demais. Salientou-se que, conforme informação obtida com o arrendatário, 
tais equipamentos devem ser substituídos mediante o aumento da demanda 
pela movimentação de contêineres no Porto. 

3.2. Porto de  
Suape, 3.2.1. 
Infraestrutura 
Portuária, 3.2.1.4. 
Equipamentos 
Portuários 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.2. 
Porto de Suape, 3.2.1. Infraestrutura Portuária, 3.2.1.4. Equipamentos 
Portuários, página 105, a tabela 25 registra que o cais 3 é atendido por 
2 portêineres, mas na prática, não têm sido observadas operações de 
carga e descarga com emprego do QC1 e QC2. 

  

De acordo. A informação foi também validada com o arrendatário, realizando-
se um adendo às seções 3.2.1.2. e 3.2.1.6., indicando que esses dois 
portêineres, embora estejam operacionais, são preteridos pela utilização dos 
demais equipamentos, uma vez que são mais antigos e menos produtivos que 
os demais. Salientou-se que, conforme informação obtida com o arrendatário, 
tais equipamentos devem ser substituídos mediante o aumento da demanda 
pela movimentação de contêineres no Porto. 
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3.2. Porto de  
Suape, 3.2.2 
Estudos e Projetos, 
3.2.2.7. Tecon 2 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.2. 
Porto de Suape, 3.2.2 Estudos e Projetos, 3.2.2.7. Tecon 2, página 111, 
a figura 57 representa o navio-tipo do Tecon 2 com dimensões 
incompatíveis com as limitações atuais do Porto de Suape. 
Considerando-se a abertura que dá acesso ao porto interno, em 
estudos preliminares de manobrabilidade, foi observado que navios 
com comprimento máximo de 366m (e não com 400m de 
comprimento) podem ser viabilizados com emprego de restrições 
operacionais (intensidade do vento e manobras no período diurno), 
medidas adicionais de gerenciamento de risco e instalação de 
defensas nas faces da estrutura de estabilização dos arrecifes 
(barretas). 

  

De acordo. O projeto do Tecon 2 foi atualizado, e a nova versão do estudo 
relacionado à sua implantação, publicada na página referente à Audiência 
Pública nº 10/2018 da ANTAQ, indica o comprimento máximo de 366 m para a 
primeira fase do projeto, ao encontro do que informa a contribuição. Por sua 
vez, a descrição no Plano Mestre foi atualizada, e as indicações da contribuição 
acerca das restrições operacionais também foram incluídas no texto. 

3.2. Porto de  
Suape, 3.2.3. 
Operações e 
Capacidade 
portuária, 3.2.3.6. 
Contêineres, 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, item 3.2. 
Porto de Suape, 3.2.3. Operações e Capacidade portuária, 3.2.3.6. 
Contêineres, na página 130, menciona-se que a movimentação no cais 
é realizada por intermédio de 6 portêineres, o que não é observado na 
prática (Manifestação 14). 

  

De acordo. A informação foi também validada com o arrendatário, realizando-
se um adendo às seções 3.2.1.2. e 3.2.1.6., indicando que esses dois 
portêineres, embora estejam operacionais, são preteridos pela utilização dos 
demais equipamentos, uma vez que são mais antigos e menos produtivos que 
os demais. Salientou-se que, conforme informação obtida com o arrendatário, 
tais equipamentos devem ser substituídos mediante o aumento da demanda 
pela movimentação de contêineres no Porto. 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 
página 149, há de se relacionar as Portarias das Autoridades 
Portuárias no que atine às 
restrições operacionais vigentes. No presente momento são elas: 
• Portaria DIRPRE Nº 146/2018 do Porto do Recife, de 07/08/2018; e 
• Portaria Nº 045/2018 do Porto de Suape, de 14/05/2018. 

  
De acordo. Os documentos foram considerados. O texto foi alterado para 
incluir as referências no início do capítulo. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.1.  
Porto do Recife, 
4.1.1.1. Canal de 
acesso 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.1. Porto do Recife, 4.1.1.1. Canal de acesso, página 
150, há de se corrigir as informações prestadas, substituindo-as, no 
que for pertinente, pelas constantes na Portaria DIRPRE Nº 146/2018 
do Porto do Recife, de 07/08/2018. A título de destaque, nesta 
referida Portaria consta: “... Art. 2º - Ficam estabelecidas as operações 
de aproximação, atracação e desatracação no Porto do Recife, 
noturnas e diurnas, de acordo com as seguintes situações: 
Em operações diurnas de entrada do no Porto, o comprimento dos 
navios sem bow/stern thruster não poderá exceder 235 metros. 
Navios acima de 200 metros deverão ser assistidos, no mínimo, por 
dois rebocadores, sendo ao menos um azimutal; 
Manobras de navios de passageiros com bow/stern thruster estão 
limitados ao comprimento (LOA) máximo de 300 metros;  
Em fainas noturnas de entrada no Porto, não poderão ser excedidos o 
comprimento (LOA) de 190 metros ou calado de 9,30 metros 
independente de terem ou não bow/stern thruster. 
As manobras de entrada e saída do porto podem ocorrer em qualquer 
horário, desde que respeitando o CMR, as condições do fluxo da maré 
e as seguintes restrições: 
Independentemente de outras indicações nesta Portaria, navios com 
calado igual ou superior a 9,5 metros, só poderão manobrar em 
horário de preamar; 
Navios de estrutura de casco tipo "fundo chato", terão sua atracação 
condicionadas preferencialmente aos berços 03, 04 e 05; 
e) As operações de entrada e saída no Porto do Recife não deverão 
ocorrer com ventos superiores a 25 nós e/ou visibilidade inferior a 500 
jardas. 
Art. 3° Restrições de porte da embarcação § 1º O limite máximo da 
Boca de navio mercante é de 32,5 metros e de navios  
de passageiros é de 42 metros...” 

  
De acordo. O texto foi alterado e as informações incluídas na seção 4.1.1.2 
Bacias de evolução e manobras de atracação. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.1.  
Porto do Recife, 
4.1.1.1. Canal de 
acesso 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.1. Porto do Recife, 4.1.1.1. Canal de acesso, página 
151, há de se corrigir as informações prestadas, substituindo-as, no 
que for pertinente, pelas constantes na Portaria DIRPRE Nº 146/2018 
do Porto do Recife, de 07/08/2018. 
A título de destaque, nesta referida Portaria consta: 
“...Art. 1° - Estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos 
navios no Porto do Recife, de acordo com as tabelas apresentadas 
nesta Portaria, as quais fornecem os dados de profundidade para o 
cálculo do Calado Máximo 
Recomendado (CMR) empregado na navegação nos canais de acesso 
interno e externo, berços e bacia deste Porto: 
§ 1° - A fórmula padrão para o Calado Máximo Recomendado, 
empregado na navegação nos canais de acesso interno e externo, 
levará em consideração a Folga Abaixo da Quilha (FAQ) e possui as 
seguintes significações: 
CMR = P - FAQ + H 
LEGENDA 
CMR Calado Máximo Recomendado 
H Previsão da altura da maré no instante 
FAQ Folga Abaixo da Quilha 
p Menor profundidade no trecho a ser navegado considerando o nível 
de redução da carta náutica da DHN 
§ 2° - O Calado máximo recomendado para este Porto considerará dois 
valores de FAQ distintos para cada época do ano seguindo as fórmulas 
abaixo: 
Fórmulas: 
De 16 de abril até 30 de setembro, considerando FAQ = 1,7 metros 
aplicada à fórmula padrão: 
CMR = 8,4+ H 
De 01 de outubro até 15 de abril, considerando FAQ = 1,3 metros 
aplicada à 
fórmula padrão: 
CMR= 8.8 + H 
§ 3° - O Calado Máximo Recomendado estará limitado ao Calado 
Máximo de Atracação (CMA) de acordo com o berço a ser utilizado...” 

  De acordo. O texto foi alterado contemplando as informações da Portaria. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.1.  
Porto do Recife, 
4.1.1.2. Bacias de 
evolução e 
manobras de 
atracação e 
desatracação 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.1. Porto do Recife, 4.1.1.2. Bacias de evolução e 
manobras de atracação e desatracação, página 152, diz que: 
“...Consoante ao Roteiro Costa Leste (BRASIL, 2017b), entre o pôr e o 
nascer do sol, fica proibida, em face de as manobras noturnas serem 
perigosas, a entrada de embarcações com mais de 189 m de 
comprimento ou calado superior a 9,3 
m, com exceção das embarcações dotadas de Bow Thrusters ou Stern 
Thrusters...” (grifo nosso) 
No entanto, a Portaria da Autoridade Portuária, mais recente que o 
Roteiro da Costa Leste, Portaria DIRPRE Nº 146/2018 do Porto do 
Recife, de 07/08/2018, estabelece em seu Art. 2º que: 
“...3- Em fainas noturnas de entrada no Porto, não poderão ser 
excedidos o comprimento (LOA) de 190 metros ou calado de 9,30 
metros independente de terem ou não bow e stern thrust...” (grifo 
nosso) 
Havendo, portanto, desencontro de informações. 

  De acordo. O texto foi alterado e a informação mais recente foi considerada. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Seção do  
documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.1.  
Porto do Recife, 
4.1.1.4. 
Disponibilidade de 
práticos e 
rebocadores 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.1. Porto do Recife, 4.1.1.4. Disponibilidade de práticos 
e rebocadores, página 153, diz que: 
“...De acordo com o Roteiro Costa Leste (2017b), a praticagem é 
obrigatória no Porto do Recife, a partir do Quebra-Mar do Banco 
Inglês e é administrada pela Associação dos Práticos do Estado de 
Pernambuco. A zona de praticagem tem 
como limites a área circular com 1 M de raio e centro no farol Sul do 
QuebraMar do Banco Inglês, e qualquer ponto do interior do porto. Os 
locais de embarque e desembarque de prático ao norte e ao sul, são 
representados pelas 
coordenadas geográficas, respectivamente:  
» 8° 2'16.95" S e 34°50'31.96" W; 
» 8° 4'9.09" S e 34°50'55.13" W...” (grifo nosso) 
No entanto, há de se considerar que a praticagem nos portos do 
estado de Pernambuco é exercida pela Praticagem de Pernambuco e 
que pelas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM 12/DPC, REV1 – 
ANEXO 4-A): 
“...ZP-RECIFE E SUAPE (PE) 
Para Recife, a área limitada por uma circunferência de uma milha de 
raio, com centro no Farolete Sul do quebra-mar sobre o banco do 
Inglês a qualquer ponto do interior do porto...” (grifo nosso) 
É dito ainda no Plano que: “...Atualmente a praticagem não atende 
navios que utilizam o canal norte, somente o canal sul (o norte é 
utilizado somente para embarcações menores que se destinam a 
Fernando de Noronha)...” 
Na reunião de trabalho realizada em Novembro de 2017, em 
Suape/PE, com representantes do Laboratório de Transportes e 
Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC) 
registramos na memória que: 
“...Atualmente a praticagem não atende navios que utilizam o canal 
norte, somente o canal sul (o norte é utilizado somente para 
embarcações menores que se destinam a Fernando de Noronha)...” 
E que: 
“...A Tabela 48 apresenta as características dos rebocadores 
disponíveis no Porto. 
A praticagem enfatiza que há falta de disponibilidade de rebocadores, 
já que somente um fica em Recife e o outro se desloca de Suape 
apenas quando necessário. 
Quando de fato há falta de disponibilidade de rebocadores, já que um 
somente fica em Recife (Ômega), e o outro se desloca de Suape 
apenas quando necessário (Vega ou Fornax). 
- (ver doc de contribuição original, página 19). 

  De acordo. O texto foi alterado segundo a correção apontada.  



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.2.  
Porto de Suape, 
4.1.2.1. Canal de 
acesso 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.2. Porto de Suape, 4.1.2.1. Canal de acesso, página 153 
e 154, é imprescindível que se atenha às informações prestadas por 
ocasião da reunião de trabalho realizada em Novembro de 2017, em 
Suape/PE, com representantes do Laboratório de Transportes e 
Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC), 
quais sejam: 
Informações sobre o acesso ao Porto de Suape (ver imagens no doc de 
contribuição original, páginas 20-22): 
i. Não há canal de acesso ao Porto de Suape, mas uma direção geral de 
aterragem. A dragagem iniciada para a implementação do canal de 
acesso não foi concluída e isso impede o seu estabelecimento. 
ii. Conforme carta náutica, há alguns pontos na área de aproximação 
com profundidade de 14,8m. A Portaria nº 02/CPPE, de 13 de janeiro 
de 2017, assim como a Portaria nº 045/2018 do Porto de Suape, 
estabelecem o calado máximo recomendado (CMR) para acesso ao 
porto, como CMR = 14,8 – FAQ + altura da maré (H). 
iii. Considerando a ausência de canal de acesso, o vento é a força 
perturbadora externa predominante, cuja intensidade média 
considerada crítica é 20 nós. É sabido que há corrente de direção geral 
norte, com intensidade que varia entre 0,4 e 1,0 nó, conforme a época 
do ano, e altura significativa de ondas em grau que afetará a 
navegação no futuro canal de acesso, quando este for implementado, 
conforme resultados de simulações de engenharia em tempo real 
conduzidas no Tanque de Provas Numérico da USP (TPN-USP). 
iv. Atualmente, a largura projetada para o canal de acesso é de 210m. 
No entanto, com base em simulações de engenharia em tempo real 
realizadas no TPN-USP, considerando como navio de projeto os 
petroleiros com dimensões SUEZMAX, foram identificadas 
imperfeições no projeto que impedem que o seu propósito desejado 
seja plenamente atendido. O aumento do calado dinâmico do navio de 
projeto quando está sujeito à altura significativa de ondas 
predominante, combinado com a natureza do fundo observada, à luz 
das recomendações PIANC para o projeto de vias navegáveis, 
demanda folga abaixo da quilha maior do que a disponível no nível de 
redução projetado (20m), considerando o calado máximo estático do 
navio de projeto (17m) e as recomendações PIANC.  
v. Vislumbra-se a necessidade de adequação da largura projetada para 
280m e adequação da geometria do acesso nas proximidades da ponta 
do quebra-mar, resultando num desenho cônico. O propósito destas 
adequações no projeto visa atender as 
recomendações PIANC, especialmente observando-se que há corrente 
e direção do vento transversais ao eixo do canal; prover a faixa de 
manobrabilidade adequada para parar o navio nos limites da bacia de 
evolução; e, permitir que o navio seja controlado na sua saída e não 
encalhe na margem norte do canal sob influência da corrente que se 
faz sentir com maior intensidade nas proximidades do quebra-mar; 
além de possibilitar que o canal de acesso seja também de utilidade 
prática para a entrada de navios de maior calado no porto interno. 

  
De acordo. O texto foi alterado e as informações a respeito do canal de acesso 
foram incluídas. Em relação aos projetos, as informações foram adicionadas na 
seção 4.1.2.6 Estudos e projetos. 
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vi. Foi informado que o projeto do canal prevê extensão de cerca de 
6.000m e nível de redução na cota de 20m. 
vii. A largura da entrada ao canal interno restringe o comprimento e a 
boca máxima das embarcações que demandam o trecho interno do 
Porto em condições convencionais. Entretanto, manobras em navios 
com comprimento superior a 305 m ou boca superior a 46m podem 
ser realizadas no Porto, desde que sejam empregadas medidas 
adicionais de gerenciamento de risco e restrições operacionais para 
assegurar a segurança da navegação. 
viii. Isso porque, a faixa obtida entre os alinhamentos formados pela 
ponta do quebra-mar e a quina da estrutura de estabilização dos 
arrecifes sul e a reta paralela a este alinhamento tangenciando a quina 
da estrutura de estabilização dos arrecifes norte 
apresenta 150 m de largura, medida que compromete a 
exequibilidade da manobra de navios com boca superior a 46m e 
comprimento total superior a 295m em caráter convencional. 
ix. Hoje um navio de 330m não atracaria no Porto em condições 
convencionais. Estão sendo realizadas simulações de engenharia em 
tempo real no TPN-USP para identificar as medidas de gerenciamento 
necessárias e as restrições operacionais adequadas para viabilizar a 
escala dessa classe de navios no Porto. 
x. Para compatibilizar este acesso ao porte dos navios porta-
contêineres considerados de interesse pelo porto em caráter 
convencional, foi sugerido ampliar a entrada interna do canal em 
100m para o norte, o que resultaria largura de 350 m (recomenda-se 
avaliar o impacto sobre os ventos e das ondas sobre as operações, 
principalmente no terminal de contêineres). 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.2.  
Porto de Suape, 
4.1.2.2. Bacias de 
evolução e 
manobras de 
atracação e 
desatracação, 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.2. 
Porto de Suape, 4.1.2.2. Bacias de evolução e manobras de atracação 
e desatracação, 
página 154 e 155, é imprescindível que se atenha às informações 
prestadas pela Portaria 
Nº 045/2018 do Porto de Suape, de 14/05/2018, quais sejam: (ver no 
doc de contribuições original, páginas 22-27). 

  De acordo. O texto foi alterado e as informações foram incluídas. 
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PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 

Seção do  
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Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 
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(texto copiado integralmente  
das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.2.  
Porto de Suape, 
4.1.2.4. 
Disponibilidade de 
práticos e 
rebocadores 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.2. 
Porto de Suape, 4.1.2.4. Disponibilidade de práticos e rebocadores, 
página 156, há de se 
observar as informações prestadas pelas Normas da Autoridade 
Marítima (NORMAM 
12/DPC, REV1, anexos 4-B, 4-C e 4_E, 
https://www.dpc.mar.mil.br/normas/normam), bem 
como as seguintes atinentes aos rebocadores: (ver tabela no doc de 
contribuições original, página 28). 
 
Importante ressalvar que o rebocador Fornax atende ao Porto do 
Recife sempre que  
necessário, compondo com o rebocador Ômega a dupla de 
rebocadores comumente  
utilizada nas manobras. 

  De acordo. O texto foi alterado e as informações foram incluídas. 

4.1. Análise do 
Acesso Aquaviário, 
4.1.3.  
TUP EAS, 4.1.3.1. 
Canal de acesso, 
4.1.3.2. Bacias de 
evolução e 
manobras de 
atracação e  
desatracação 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.1. Análise do Acesso 
Aquaviário, 4.1.3.  
TUP EAS, 4.1.3.1. Canal de acesso, 4.1.3.2. Bacias de evolução e 
manobras de atracação e  
desatracação, páginas 158 e 159, imprescindível que se atenha às 
informações prestadas  
pela Portaria Nº 045/2018 do Porto de Suape, de 14/05/2018, 
conforme explicitada na  
Manifestação 24PRATPE, no que atine ao TUP EAS. 

  De acordo. O texto foi alterado e as informações foram acrescentadas. 

4.2. Demanda e 
Análise do 
Atendimento  
no Acesso 
Aquaviário, 4.2.1. 
Porto do Recife, 
4.2.1.1 Demanda 
sobre os acessos 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

É impróprio dissociar os Calados Máximos Recomendados (CMRs) da 
maré. O CMR é 
conceitual e definido pela Portaria – DIRPRE nº 146/2018 do Porto do 
Recife. No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.2. Demanda e 
Análise do Atendimento 
no Acesso Aquaviário, 4.2.1. Porto do Recife, 4.2.1.1 Demanda sobre 
os acessos, páginas 
162 e 163, é dito que: (ver no doc de contribuições original, páginas 
28-30). 

  De acordo. O texto foi alterado e as informações foram corrigidas. 
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Autor da 
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4.2. Demanda e 
Análise do 
Atendimento no 
Acesso Aquaviário, 
4.2.1. Porto do 
Recife, 4.2.1.2. 
Análise do 
atendimento no 
acesso aquaviário 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.2. Demanda e Análise do 
Atendimento  
no Acesso Aquaviário, 4.2.1. Porto do Recife, 4.2.1.2. Análise do 
atendimento no acesso  
aquaviário, páginas 165 a 167, é dito que o modelo de simulação 
considera as regras  
estabelecidas nas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de 
Pernambuco  e no  
Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Leste, deixando de 
considerar os  
condicionantes operacionais estabelecidos pela Autoridade Portuária 
por intermédio da  
Portaria – DIRPRE nº 146/2018 de 07/08/2018, já dissecada em 
MANIFESTAÇÕES  
anteriores. 

  De acordo. O documento foi considerado e a referência inserida. 

4.2. Demanda e 
Análise do 
Atendimento  
no Acesso 
Aquaviário, 4.2.2. 
Porto de Suape e 
TUP EAS, 4.2.2.1. 
Demanda sobre os  
acessos 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

Contribuição 28 sobre páginas 173 a 177 - ver doc de contrições 
original, páginas 31 -34. 

  
De acordo. O texto foi alterado conforme as contribuições do documento 
original. 

4.2. Demanda e 
Análise do 
Atendimento  
no Acesso 
Aquaviário, 4.2.1. 
Porto de Suape, 
4.2.2.2. Análise do 
atendimento no 
acesso  
aquaviário 

Cyro Yoshiro 
Malafaia 
Miyazaki - 
Praticagem 

No capítulo 4. ACESSO AQUAVIÁRIO, item 4.2. Demanda e Análise do 
Atendimento 
no Acesso Aquaviário, 4.2.1. Porto de Suape, 4.2.2.2. Análise do 
atendimento no acesso 
aquaviário, páginas 179 a 182, é dito que o modelo de simulação 
considera as regras 
estabelecidas nas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de 
Pernambuco  e no 
Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Leste, deixando de 
considerar os 
condicionantes operacionais estabelecidos pela Autoridade Portuária 
por intermédio da 
Portaria nº 045/2018 de 14/05/2018, já dissecada em 
MANIFESTAÇÕES anteriores. 

  De acordo. O documento foi considerado e a referência inserida. 

4.1.1. Porto do 
Recife 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

...35m de Boca erro de grafia (boca por bóia) De acordo. A grafia da palavra foi corrigida. 
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3.1.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

...Já os cabeços para amarração se dividem em dois tipos, sendo os 
dos berços do 00 e 01 e do 07 ao 09 em ferro fundido, chumbados no 
cais, e os do 02 ao 06 de tubos embutidos no cais (BRASIL, 2015b). 

Os cabeços do cais 02 são iguais aos dos cais 03, 04, 
05 e 06. Já os cabeços dos cais 00, 01, 07, 08, 09 são 
iguais. 

De acordo. O texto foi alterado conforme informação disponibilizada. 

2.3.1.1. Derivados 
de petróleo (exceto 
GLP) 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

Cenário alternativo  
Deixar de ser alternativo e ser considerado na demanda estimada. 
De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, 
considera-se a 
possibilidade de retomada da movimentação de combustíveis no 
Porto do Recife. Tal 
perspectiva está atrelada à existência de áreas ociosas no Porto, as 
quais poderiam ser utilizadas 
para o atendimento dessa demanda. 
O projeto contempla duas etapas, na primeira, o terminal deverá 
receber por via 
marítima: óleo combustível, óleo diesel marítimo e bunker para o 
abastecimento de navios. Já na segunda está prevista a recepção de 
granéis líquidos via importação para armazenagem e 
expedição rodoviária. Há também a intenção de embarcar volumes de 
álcool, os quais seriam 
provenientes de usinas da região. 

Não é uma configuração preliminar. A área e 
instalações eram utilizadas pela Petrobrás, que não 
movimentava cargas por navio naquela instalação. 
Uma vez encerrado o contrato da Petrobrás com o 
Porto, DIVERSOS interessados buscaram a 
administração. O projeto já foi feito, também o 
EVTEA, aprovados pela ANTAQ. Resta apenas a 
formalização da autorização para abertura de 
processo licitatório. Ou seja, a demanda existe e é 
real. A questão é burocrática, devido ao excesso de 
centralização no aspecto de autorização para licitação 
e contratação, processo que tem demorado anos e 
anos. 

A realização de alterações nos valores de demanda obtidos por meio do PNLP 
está sujeita à obtenção de informações referentes a novos investimentos em 
infraestrutura e superestrutura, em plantas produtivas ou quaisquer outros 
que tenham impacto na movimentação de cargas. Essas informações, por sua 
vez, são consideradas nos resultados de demanda (cenário tendencial, otimista 
ou pessimista), tendo em vista a existência de garantias da sua consolidação, a 
qual pode se dar a partir de cartas de intenção, estudos prévios e 
investimentos iniciados. 
No caso da perspectiva de retomada da movimentação de granéis líquidos no 
Porto do Recife, as informações disponíveis não atendem aos critérios 
necessários, conforme indicado pela metodologia. Desse modo, essa 
movimentação foi considerada como cenário alternativo. 

2.3.4.2. Açúcar 
ensacado 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

RETIRAR CENÁRIOS ALTERNATIVOS (todo o parágrafo) 

As justificativas pela Agrovia não levaram em 
consideração os atuais exportadores, mas uma 
suposta melhoria. Em logística não funciona assim. Se 
for entrevistada qualquer uma das empresas que 
exportam por Recife, ficará claro que os estudos da 
Agrovia não atendem as demandas destes 
exportadores. Este sim, é um projeto incipiente e 
preliminar, não pode ser tratado como demanda ou 
item de mudança de cenário de demanda. parece 
muito mais uma vontade de um estudo do que a 
realidade do mercado. 

As questões abordadas nos itens dos cenários alternativos não exercem 
impacto na demanda estimada para o Complexo, a qual é composta apenas 
pelos cenários tendencial, otimista e pessimista.  
O objetivo desse item, cuja metodologia foi alinhada com a então SNP/MTPA, é 
demonstrar possíveis configurações relativas à movimentação futura de cargas 
tendo em vista projetos ou outros tipos de impacto que não atendem aos 
critérios listados no Relatório de Metodologia para inserção nos resultados 
tendencial, otimista e pessimista. 
Desse modo, o texto pode ser mantido sem prejuízo à previsão de demanda do 
Complexo Portuário. 

3.1.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

cais nove deverá ficar com 280 metros 

Este cais 09, antigamente era desdobrado em mais 
um cais chamado 9/10. Atualmente o cais para 
atracação de navios de passageiros chegará ao cabeço 
de amarração 53 mais cinco metros. Totalizando 
540m de extensão a soma dos três berços (7 + 8 + 9). 
Esta é a razão de necessitar regularizar o 
comprimento do cais 09. 

Os dados dispostos na Tabela 3 representam a configuração atual da 
infraestrutura de cais do Porto do Recife. Portanto, as informações recebidas 
nesta contribuição, relacionadas ao comprimento do Cais 09 e do trecho 
composto pelos berços 07, 08 e 09, totalizando 540 m, foram adicionadas na 
seção 3.1.2.1 (Estudos e projetos), item P02. 

4.1. Análise do 
acesso aquaviário 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

Canal sul profundidade mínima de 12 metros, quando mantido 
dragado. 

Este item revela as características do canal e não a 
condição atual. A característica não deve descrever a 
condição natural, mas a condição de operação em 
projeto, mas que infelizmente não vem sendo 
mantida pelo programa federal PNDII. 

De acordo. O texto foi alterado conforme contribuição. 
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3.1.1.3. 
Infraestrutura de 
armazenagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

SILOS - tabela 6 - Silo 4 - opera com trigo, milho e cevada. Histórico de movimentação destas cargas 

De acordo. As informações foram atualizadas em conformidade com o indicado 
em outra contribuição enviada pelo sr. Alexandre Costa de Almeida Braga, que 
trata sobre todos os silos: 
 
✓ silo 00 - tipo horizontal - quantidade 2 - açúcar a granel 170 mil t  
✓ silo 01 - tipo vertical - quantidade 24 - trigo - milho - 25 mil t  
✓ silo 04 - tipo vertical - quantidade 8 - malte e cevada 20.800 t. 

3.1.2.1. 
Recuperação, 
adequação e 
melhoramentos da 
infraestrutura 
operacional do 
Porto do Recife 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

ACRESCENTAR subitem 3.1.2.3 ao final... deixará de ser movimentado 
no porto, o que até o momento vem se contrapondo, quando a 
movimentação está concretamente aumentando rapidamente. 

Este cenário se apresenta surpreendentemente 
crescente, onde várias operações têm ocorrido 
frequentemente e crescente. Baseado nos atuais fatos 
e perspectivas. 

De acordo. Conforme aferido na projeção de demanda do Plano Mestre, e 
indicado na contribuição recebida, o texto foi atualizado, conforme segue: "No 
entanto, ressalta-se que o cenário tendencial de demanda indica um 
incremento na movimentação de coque de petróleo no Porto do Recife, o que 
pode impactar na viabilidade da construção destes dois armazéns." 

3.1.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

acrescentar Navios de Passageiros nos cais 07, 08 e 09. 

Aqueles berços de atracações são destinados 
preferencialmente aos navios de passageiros (junto ao 
Terminal Marítimo de Passageiros de Pernambuco - 
TMP). Somente poderá receber navios de passageiros 
quando forem dragados aqueles berços (para navios 
com calado até 8,20m - cerca de 30% da demanda) e 
quando forem realizadas as obras de construção dos 
Dolfins e passarelas que possibilitarão atracação de 
100% dos navios com até 11,00 metros de calado, 
formando juntamente com o cais 06, 750m de 
extensão para navios de passageiros. Quanto aos 
barcos que fazem a logística de Noronha, sua 
localização oficial será no lado oeste da Ilha, próximo 
ao Terminal de Açúcar a Granel, junto ao terminal de 
Coque. Este projeto depende dos recursos de 
convênio a ser celebrado com o Ministério dos 
Transportes. Parte dos recursos já estão alocados. 

Os dados dispostos na Tabela 3 representam a configuração atual da 
infraestrutura de cais do Porto do Recife. As informações citadas na 
contribuição encontram-se dispostas na seção 3.1.2.1., relacionada a estudos e 
projetos, mais especificamente nos itens P02 e P04. Ademais, ambos os 
projetos citados na contribuição são mencionados no Plano de Ações, 
especificamente nos itens 10.2.2. e 10.2.4., indicando que seja dada 
continuidade a tais projetos. 
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1.3. Caracterização 
do Complexo 
Portuário 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

Retirar: Cenário Alternativo de Demanda 

Não podemos considerar como solução de um cenário 
de crescimento de demanda alternativa de 
"mudança" de porto. Existem diversos fatores entre o 
crescimento de demanda e a tomada de decisões dos 
entes privados. Não se pode falar em "transferência" 
de carga, até porque a logística não funciona desta 
forma. Apenas para exemplificar, podemos dizer que 
um horizonte de 60 anos, que não tem como 
considerar as mudanças tecnológicas e/ou as 
exigências de mercado, não leva em consideração 
desenvolvimento de outros fatores que não apenas os 
espaços físicos de movimentação de cargas. Mesmo 
considerando que "ainda" existe tendência de 
crescimento das embarcações, não se pode 
desconsiderar que os portos com potenciais para 
embarcações menores serão descartados. Lembrem-
se que neste horizonte as embarcações não crescerão 
linearmente. Outros setores da economia já 
demonstraram isso. Veja o exemplo dos caminhões 
que circulam nas cidades... 

A possibilidade de transferência de carga entre os portos foi um ponto 
evidenciado frequentemente por operadores durante a visita técnica aos 
portos. 
Entretanto, ressalta-se que as questões abordadas nos itens dos cenários 
alternativos não exercem impacto na demanda estimada para o Complexo, a 
qual é composta apenas pelos cenários tendencial, otimista e pessimista.  
O objetivo desse item, cuja metodologia foi alinhada com a então SNP/MTPA, é 
demonstrar possíveis configurações relativas à movimentação futura de cargas 
tendo em vista projetos ou outros tipos de impacto que não atendem aos 
critérios listados no Relatório de Metodologia para inserção nos resultados 
tendencial, otimista e pessimista.  
Desse modo, o texto pode ser mantido sem prejuízo à previsão de demanda do 
Complexo Portuário. 

2.3.4.2. Açúcar 
ensacado 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

RETIRAR CENÁRIO ALTERNATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS 
PARA SUAPE 

A Agrovia não tem como atividade única e 
especializada a movimentação de ensacados de 
açúcar. O acréscimo de valor de frete terrestre para as 
usinas da mata norte. O aumento do custo do 
transporte rodoviário não compensaria, segundo os 
exportadores. 

A possibilidade de transferência de carga entre os portos foi um ponto 
evidenciado frequentemente por operadores durante a visita técnica aos 
portos. 
Entretanto, ressalta-se que as questões abordadas nos itens dos cenários 
alternativos não exercem impacto na demanda estimada para o Complexo, a 
qual é composta apenas pelos cenários tendencial, otimista e pessimista.  
O objetivo desse item, cuja metodologia foi alinhada com a então SNP/MTPA, é 
demonstrar possíveis configurações relativas à movimentação futura de cargas 
tendo em vista projetos ou outros tipos de impacto que não atendem aos 
critérios listados no Relatório de Metodologia para inserção nos resultados 
tendencial, otimista e pessimista.  
Dessa maneira, o texto pode ser mantido sem prejuízo à previsão de demanda 
do Complexo Portuário. 

2.3.5.3. Coque de 
petróleo 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

RETIRAR em cenário alternativo: ... onde há infraestrutura operacional 
para movimentação desta carga. 

Não há infraestrutura operacional para esta 
movimentação, pois que senão já seria movimentada 
lá. Trata-se de carga que requer instalações e licenças 
ambientais específicas para movimentá-la. Esta 
condição atualmente existe no Porto do Recife. 
Poderá em um futuro ser movimentada em Suape 
Sim. Dependerá dos investimentos que fizerem em 
Suape. Ou seja, investidores e empreendedores 
interessados. 

Conforme indicado na seção 3.2.1.2 Infraestrutura de acostagem, o Porto de 
Suape dispõe de infraestrutura operacional para movimentação de coque de 
petróleo. 
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2.2. Perfil da 
movimentação de 
cargas 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

..., com destaque para as movimentações de barrilha, milho, açúcar e 
FERTILIZANTES (colocar fertilizantes),... 
 
RETIRAR: que o perfil de cargas do Porto do Recife tem CARÁTER DE 
COMPLEMENTARIDADE ao Porto do Suape, visto que... e COLOCAR: 
que o perfil das cargas do Porto do Recife têm caráter de atendimento 
à logística regional tanto pela história e quanto pela economicidade, 
com navios de menores portes que atendem às propostas logísticas 
deste tempo. 

Primeira inserção, trata-se de carga de referência no 
Porto - Fertilizantes. Segundo para a retirada da 
questão de complementaridade de Suape. O mesmo 
se poderia dizer, que Suape é "complementar" ao 
Porto do Recife, uma vez que o Porto do Recife é 
centenário, e o que existe não complementa o que 
vem depois. 
Mas a questão é que não concordamos em princípio 
que se trata de um complexo portuário, para que um 
seja complemento do outro. São Planos Diretores 
distintos, tratamentos públicos distintos, políticas de 
gestão alheias entre si, etc. Além de que um é um 
porto estadual e o outro federal. Um é um porto que 
precisa de ações de adequações aos tempos atuais e o 
outro de crescimento de um projeto relativamente 
novo. O Porto do Recife não é complementar ao de 
Suape e vice-versa. O mercado fará decisões e os 
portos que se adequarem devidamente serão mais 
competitivos. Isso não significa ser maior, ter maior 
calado, etc... simplesmente. 

O texto foi alterado para: "O Porto do Recife, com 5,8% de participação 
relativa, tem como principais produtos movimentados em 2017 os granéis 
sólidos, com destaque para as movimentações de barrilha, milho, açúcar, trigo 
e fertilizantes." 
 
O texto foi alterado para "Destaca-se a relação de complementaridade entre os 
Portos Organizados do Complexo de Recife e Suape, de modo que no Porto do 
Recife as movimentações são principalmente de cargas cujas operações são 
caracterizadas por menores lotes em navios de menores calados, destinadas ao 
atendimento da logística local, enquanto que o Porto de Suape tem maior 
atuação em âmbito regional e internacional, devido à capacidade de 
recebimento de embarcações de maior porte." 

3.1.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

Segundo a Autoridade Portuária o calado operacional de projeto do 
cais 00 e do cais 01 é de 9,70m, mas passará para 11,70 m quando 
realizada a obra de recuperação estrutural e aprofundamento 
daqueles berços, que ocorrerá em breve com a assinatura do Termo 
de Compromisso que repassará recursos já alocados para aquela obra, 
inclusive a dragagem de aprofundamento ao final das obras civis. 
Segundo os representantes da Sindaçúcar, no Berço 00, onde são 
realizadas as 
operações de embarque de açúcar a granel, o fato do calado 
operacional ATUAL ser de 9,3 metros 
implica em impedimento à operação de cargueiros de grande porte, 
bem como a 
impossibilidade do pleno carregamento do granel em navios de menor 
porte. 
No ano de 2012, foi realizada uma obra de dragagem e regularização 
da infraestrutura de 
acostagem do Berço 00 até o Berço 09, aumentando o calado 
operacional do Porto. Porém, durante 
as visitas realizadas em Novembro de 2017, a gerência de obras do 
Porto afirmou que devido À FALTA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO, 
QUE CARACTERIZA A MAIORIA DOS PORTOS BRASILEIROS, HOUVE 
acúmulo de sedimentos em frente aos berços, fazendo com que 
HOUVESSE REDUÇÃO Do calado operacional do Porto. 

O calado de projeto, que caracteriza o potencial real 
dos berços, estão agora informados. A razão para 
redução destes calados é a falta de manutenção, pois 
o PND II não contemplou o porto do Recife, muito 
embora foram alocados R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais) em emendas de bancada para a 
dragagem do porto do Recife, que já possui projeto 
feito pelo INPH, licença ambiental, e está esperando 
pelas ações dos ministérios do Planejamento e dos 
Transportes. 

Em relação à profundidade dos berços 00 e 01, explica-se que os dados 
dispostos na Tabela 3 representam a configuração atual da infraestrutura de 
cais do Porto do Recife. As informações citadas na contribuição encontram-se 
dispostas na seção 3.1.2.1., relacionada a estudos e projetos, especificamente 
no item P01. 
Em relação às demais colocações, estas foram acatadas e foram adaptadas no 
antepenúltimo e no penúltimo parágrafos da seção 3.1.1.2. 
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2.3.4.2. Açúcar 
ensacado 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

RETIFICAR O TEXTO terceira linha - Quanto à carga ensacada...... nas 
instalações do Sindaçúcar. 
COLOCAR - Quanto à carga ensacada é movimentada, pré-lingada, nos 
costados dos navios, diretamente. 

Esta operação não se dá no Sindaçúcar, que 
movimenta apenas açúcar a granel. 

De acordo. O texto foi ajustado, retirando a informação sobre o Sindaçúcar. 
Questões relativas ao fluxo operacional são apresentadas no capítulo 3. 

5.2.1.3. Vias 
internas 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

... No que diz respeito ao Porto do Recife, existem duas linhas 
ferroviárias internas, as 
quais encontram-se SEM OPERAÇÃO. 

Desativadas significa que não devem ser mais 
utilizadas. Não serão utilizadas. Não mais. 
O fato é que elas estão sem operações. 

De acordo. O texto foi ajustado conforme a contribuição. Para conhecimento, 
segundo a Demonstração Financeira 2017 da FTL, disponível no link 
http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2018/08/15/DEZEMBRO_20
17_FTL.pdf, os trechos sob sua concessão no estado de Pernambuco 
encontram-se com tráfego suspenso devido a um processo de negociação com 
a ANTT e com o DNIT para sua devolução.  

3.1.1.3. 
Infraestrutura de 
armazenagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

TANQUES 
 
COLOCAR - desativados em 2010, pelo desinteresse operacional da 
Petrobrás, que operou óleo bunker por navios até 2009 e outros óleos 
por via terrestre. 
 
RETIRAR - encontram-se desativados desde 1999, ...., devido aos 
sucessivos acidentes ocorridos. 

O decreto não se deveu a esse motivo descrito neste 
item preliminarmente, foram razões de ordem política 
para viabilizar essa movimentação por Suape. 
Mas a Petrobrás continuou operando sua logística de 
óleo bunker por navios até 2009, e também com 
outros combustíveis por terra. Parou por desinteresse 
na sua logística, quando então o porto retomou as 
instalações devido à procura de outros interessados 
em explorar a atividade, que aguarda autorização para 
licitação. 

De acordo. O texto foi alterado: "Os tanques do Porto do Recife estão 
localizados próximo ao Armazém 03-B (identificados na Figura 33), cuja 
capacidade total é de 17.787 m³, e encontram-se desativados desde 2010. 
Conforme informações obtidas com a Autoridade Portuária do Porto do Recife, 
por meio de contribuição pública (2018), os tanques foram utilizados pela 
Petrobras até 2009 para a operação de óleo bunker, por meio de navios, e 
outros óleos, por via terrestre." 

1.3. Caracterização 
do Complexo 
Portuário 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

"... o Calado Máximo Recomendado (CMR) no canal de acesso será de 
8,40 m mais a maré (de até 2,70 m) entre 16 de abril e 30 de 
setembro, e de 8,80 m mais a maré (de até 2,70 m) de 01 de outubro 
até 15 de abril, até que a dragagem de manutenção seja realizada, 
recompondo a profundidade de projeto de 12,00 m, quando então 
serão alterados. 

Não fica clara a capacidade de navegabilidade do 
canal de acesso. Desta forma, o potencial é 
demonstrado e também a falta de manutenção (desde 
2012 não é dragado) 

O item 1.3 apresenta apenas uma caracterização física dos acessos. A análise 
de capacidade é apresentada no capítulo 4 – Acesso aquaviário, item 4.2.1.2. A 
necessidade de manutenção do canal é evidenciada também no Plano de 
Ações. 

1.3. Caracterização 
do Complexo 
Portuário 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

... sendo o Porto do Recife instalado na Ilha do Recife, banhado pelos 
rios Capibaribe e Beberibe a oeste e pelo oceano Atlântico a leste, 
protegido pelos arrecifes naturais e molhes de pedras graníticas. 

Não se trata de porto fluvial. O Porto fez uma 
"restinga" crescer e virar uma Ilha, Ilha do Recife. 
É um porto marítimo protegido por arrecifes e por 
obras de molhes de pedras. Complementarmente veja 
item 3.1.1.1 obras de abrigo - do Plano Mestre V.P. 

De acordo. As informações foram atualizadas conforme indicado na 
contribuição. 

3.1.1.3. 
Infraestrutura de 
armazenagem 

Alexandre 
Costa de 
Almeida Braga 
- AP Recife 

tabela 6 
silo 00 - tipo horizontal - quantidade 02 açúcar a granel 170.000 t 
silo 01 - tipo vertical - quantidade 24 - trigo - milho - 25.000 t 
silo 04 - tipo vertical - quantidade 08 - malte e cevada 20.800 t 

Houve inversão do 1 com o 4 
De acordo. As informações foram atualizadas conforme indicado na 
contribuição. 
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3.2.3.6. 
Contêineres 

Javier 
Ramirez-
TECON Suape 

Modificar o seguinte texto: "Os contêineres são armazenados nos 
pátios do TECON Suape e da Localfrio, com capacidade dinâmica anual 
de armazenagem de 600 mil TEU e 210 mil TEU, respectivamente, 
conforme informações fornecidas pelos arrendatários. Com a 
expansão da capacidade de armazenagem do TECON Suape e a 
implantação do Tecon 2, serão incrementados 150 mil TEU/ano até 
2020 e mais 1,2 milhão de TEU até 2025, respectivamente, à 
capacidade de armazenagem do Porto." para: "Os contêineres são 
armazenados nos pátios do TECON Suape e da Localfrio, com 
capacidade dinâmica anual de armazenagem de 600 mil TEU e 210 mil 
TEU, respectivamente, conforme informações fornecidas pelos 
arrendatários. Com a expansão da capacidade de armazenagem do 
TECON Suape e a implantação do Tecon 2, serão incrementados 150 
mil TEU/ano até 2020 e mais 1,2 milhão de TEU até 2025, 
respectivamente, à capacidade de armazenagem do Porto. Vale 
destacar que, além do acima mencionado, o Tecon Suape possui área 
e cais que, com investimentos em equipamentos, pode ofertar 
capacidade de 1,2 milhão de TEU/ano" 

Atualmente Tecon Suape possui 935m de cais lineal, 
sendo 275m de cais público, mas com infraestrutura 
criada pelo Tecon para operar com seus 
equipamentos. Com referência ao pátio, Tecon Suape 
atualmente oferece 6.500 Terminal ground slots 
(TGS), podendo expandir até aprox. 8.000 TGS. Com a 
incorporação de equipamento já planejada, o Tecon 
Suape expandirá (dependendo da demanda) até 1.2 
milhão de TEUs/ano de capacidade. Isso inclui 
melhoria nos gates e automação de processos, entre 
outras. Os investimentos nesse sentido estão 
estimados em aprox. R$ 400 milhões (Aprox. USD 100 
milhões) até 2031. 

De acordo. A contribuição foi acatada, adaptando-se o texto citado com as 
informações fornecidas. 

4.1.1.1. Canal de 
acesso 

Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

ponto de embarque do prático e permite um navio de projeto com as 
seguintes dimensões: 
 
260 m de comprimento, 35 m de boia (BRASIL, 2017b). 
 
 
 
LOA 260m e Boca de 35m. 

O porte da embarcação é de LOA 260m e Boca de 
35m. 
 
(a palavra Boca está escrito boia). 

De acordo. A grafia da palavra foi corrigida. 

4.1.2.6. Estudos e 
projetos 

Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

Tabela 51  Projetos futuros para aprofundamento no Porto de Suape 
 
Local da Dragagem Berços do porto Interno, Área de despejo para os 
resíduos da dragagem 
 
Bota-fora oceânico. 

Os resíduos da dragagem dos berços foram 
despejados no porto interno, e não no Bota-fora 
oceânico como descritos. 

De acordo. O texto foi alterado conforme contribuição. 

1.3. Caracterização 
do Complexo 
Portuário 

Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

Porto de Suape e TUP AES 
 
Em vários pontos do texto a sigla do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), 
encontra-se escrita de forma errada "AES". 

Sugere-se o acerto da sigla no texto a fim de não 
ocorrer dúvidas. 

De acordo. Os ajustes na grafia foram realizados. 
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1. Introdução 
Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

Porto Organizado de Suape e Terminal de Uso Privado (TUP) Estaleiro 
Atlântico Sul (EAS). 
 
Não consta a descrição de "Terminal de Uso Privado (TUP) do Estaleiro 
Vard Promar. 

O Terminal de Uso Privado do Estaleiro Vard Promar 
foi aprovado no segundo semestre de 2013 

De acordo com a metodologia dos Planos Mestres, a definição de quais 
instalações privadas são consideradas nas análises dos Planos Mestres 
acontece sempre antes do início do desenvolvimento dos trabalhos de cada 
Complexo, a partir de uma avaliação individual, realizada com base na 
combinação dos seguintes critérios: 
✓  A instalação portuária privada obrigatoriamente tem sua exploração 

autorizada pela ANTAQ. 
✓ A instalação portuária privada compartilha acessos terrestres e/ou 

aquaviários com o Porto Organizado. 
✓ A instalação portuária realiza operações envolvendo as mesmas cargas 

movimentadas no Porto Organizado. 
 
O Estaleiro VARD PROMAR não se caracteriza como um TUP, de acordo 
com a ANTAQ, diferentemente do Estaleiro AES, e, portanto, não 
compõe o Complexo Portuário. 

3.1.1.2. 
Infraestrutura de 
acostagem 

Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

de acabamento após a montagem, realizada no dique seco do 
estaleiro. O calado máximo admissível para os navios que atracam nos 
berços EAS-1S e EAS-2S para o desembarque de carga é de 10,2 m e 
10,4 m, respectivamente, com limitação de 300 mil t de TPB e 320 m 
de LOA (BRASIL, 2017a). 
 
LOA 305m (LOA 320m) 

Atualmente o navio de maior LOA com permissão de 
operar no Porto de SUAPE, em virtude da construção 
das barretas de proteção dos cabeços, é de LOA 305m 
e boca 48m, conforme os estudos do Tanque de Prova 
Numérico da USP (TPN-USP). 

Contribuição acatada. Segue novo texto: "Conforme indicado nas Cartas 
Náuticas (BRASIL, 2018a) e pela Capitania dos Portos de Pernambuco, por meio 
de contribuição pública (2018), atualmente o calado máximo admissível para os 
navios que atracam nos berços EAS-1S e EAS-2S para o desembarque de carga 
é de 10,2 m e 10,4 m, respectivamente, com limitação de 300 mil t de TPB, 305 
m de LOA e 48 m de boca". 

4.1.1.1. Canal de 
acesso 

Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

Figura 86  Canal de acesso sul ao Porto do Recife  
A imagem apresentada do Canal de acesso sul pelos navios, encontra-
se irregular. 

De acordo com o Roteiro Costa Leste, a chegada dos 
navios mercantes é definida pelo alinhamento do farol 
de recife pela torre do canal onze, assim estando a 
imagem que representa o canal de acesso incorreta. 

De acordo. A imagem foi ajustada conforme contribuição. 

3.2.1.1. Obras de 
abrigo 

Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

A obra foi executada através de uma cortina de estacas de concreto e 
permite a dragagem do canal de acesso, facilitando a chegada de 
embarcações de maior porte ao porto.  
Excluir (facilitando a chegada de embarcação de maior porte). 

A obra dos cabeços realizadas em 2012. Conforme 
previsto no PIANC, a passagem da bacia externa para 
bacia interna reduziu, entre os cabeços, a capacidade 
dos navios mercantes em 47% de sua boca. 

De acordo. A afirmação foi excluída do texto. 

1.1. Objetivos 
Capitania dos 
Portos de 
Pernambuco 

Atualmente, o canal de acesso é considerado um dos gargalos do 
Porto, apresentando faixa de 4 metros de largura em alguns pontos, o 
que limita as manobras dos navios. 
Retirar a faixa de quatro metros de largura. 

Não existe navios com largura (Boca) de quatro 
metros. 

Não foi encontrada essa referência no capítulo introdutório. No entanto, foi 
constatado um erro semelhante na seção que trata do projeto de alargamento 
do canal de acesso. Os "quatro metros" citados no texto foram incluídos de 
forma equivocada e, portanto, essa informação foi suprimida do texto. 

  
Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Quanto à opção feita pela SNP/LabTrans de agregar os portos de 
Suape e Recife num mesmo Plano Mestre, tal opção dificultou não só 
a análise, mas também pode dificultar a aplicação do referido Plano 
enquanto instrumento de planejamento portuário. Existem questões 
de ordem prática que devem ser consideradas e que poderiam 
impactar negativamente a elaboração e, em especial, o uso do Plano. 

  
A definição de um Complexo Portuário que inclui os portos de Recife e Suape 
foi iniciativa da então SNP/MTPA, tendo em vista o caráter complementar de 
movimentação de cargas dos dois portos. 
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Eduardo 
Beltrão - AP 
Suape 

Finalmente, caso se mantenha a atual opção de unificar os portos no 
que tange à elaboração do Plano Mestre, cabe uma profunda revisão e 
verificação quanto a todas as informações de natureza ambiental 
apresentadas. Por exemplo, todas as referências consultadas e citadas 
como CIPS – sigla esta que se encontra em desuso e portanto só deve 
ser usada para se referir a documentos passados – só se aplicam ao 
Porto de SUAPE (ou SUAPE – Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros), devendo restar claro que inexiste um 
“Complexo Portuário de Recife e Suape”, bem como a necessidade de 
verificar as informações ao longo de todo o documento que se aplicam 
a cada um dos portos. 

  

De acordo. As referências ao CIPS foram ajustadas conforme contribuição.  
A grafia “SUAPE” foi utilizada sempre que referente à empresa administradora, 
Autoridade Portuária, conforme consta no próprio site de SUAPE: "Aliando um 
conceito de porto-indústria, o Complexo de Suape surgiu como instituição 
pública em 1978, por meio da Lei Estadual nº 7.763, que criou a empresa 
SUAPE – Complexo Industrial Portuário, cuja finalidade era administrar a 
implantação do distrito industrial, o desenvolvimento das obras e a exploração 
das atividades portuárias. 
Hoje, é administrado pela estatal chamada SUAPE – Complexo Industrial 
Portuário Governador Eraldo Gueiros, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, por autorização do Governo 
Federal, pelo convênio firmado em 9 de abril de 1992." 
Foram corrigidas todas as menções ao "Complexo Industrial e Portuário de 
Suape", sendo o termo substituído por "SUAPE – Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros". 
A utilização do termo Porto de Suape justifica-se pela adoção de padronização 
de nomenclatura de acordo com a ANTAQ e é útil para distinguir a área 
portuária de Suape.  
Por fim, a denominação "Complexo Portuário de Recife e Suape" existe no 
âmbito de planejamento do Ministério da Infraestrutura, devendo ser mantida 
como tal. De forma a deixar a informação mais clara, foi adicionado o seguinte 
texto no início do documento na seção “Sobre o documento”: "Ressalta-se que 
a denominação do ‘Complexo Portuário de Recife e Suape’ é utilizada no 
âmbito do planejamento do Ministério da Infraestrutura e difere do Complexo 
Industrial Portuário no qual o Porto de Suape está inserido. No Plano Mestre 
considera-se apenas a parte portuária de SUAPE – Complexo Industrial 
Portuário Governador Eraldo Gueiros, definida como Porto Organizado de 
Suape." 

6.3 Licenciamento 
Ambiental 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

INCLUSÃO 
 
Incluir a Legislação de licenciamento estadual. SUAPE ainda é 
licenciado pela CPRH. Lei Estadual 14.249/2010. O licenciamento pelo 
IBAMA só começará a partir de 2021 prazo de validade da atual LO do 
porto de SUAPE 

-- 

De acordo. Foi incluído trecho mencionando a legislação estadual: "De maneira 
complementar, no estado de Pernambuco, a Lei nº 14.249 de 2010 dispõe 
sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente e dá outras providências (PERNAMBUCO, 2010).” 
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6.3 Licenciamento 
Ambiental 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

SUPRESSÃO 
 
Essa resolução CONAMA trata de Unidade de Conservação, não tem a 
ver com o licenciamento do Porto em si e não se aplica a SUAPE. Só é 
aplicável quando há impacto em UC federal impactada. 

“Ressalta-se ainda a participação dos gestores de UC 
nos processos de licenciamento ambiental de 
competência federal, disciplinada pela Resolução 
Conama nº 428/2010 (BRASIL, 2010a). Há ainda a 
Portaria Interministerial MMA/MJC/MS/MinC nº 
60/2015 (BRASIL, 2015a), a qual estabelece as 
diretrizes para a atuação de outros órgãos e entidades 
da administração pública federal, como o Iphan, a 
Fundação Nacional do Índio (Funai), a Fundação 
Cultural Palmares (FCP) e o Ministério da Saúde, em 
processos de licenciamento ambiental de 
competência federal. ” 

A ementa da referida resolução é: “Dispõe, no âmbito do licenciamento 
ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 
de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela 
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos 
não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.” 
O trecho visa mencionar a autorização de órgão gestor de UC no âmbito do 
licenciamento ambiental no caso de licenciamentos sem EIA-RIMA, em um 
contexto nacional. Portanto, não se trata especificamente de Suape, mas da 
contextualização da participação de órgãos gestores de UCs nos processos de 
licenciamento. 

3.2.1.1. Obras de 
abrigo 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Não se trata de um recife de corais, mas sim, de um recife de arenito. 

“Ademais, um arrecife de corais existente no local 
auxilia no abrigo do Porto de Suape.” 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

Abastecimento de 
água e 
esgotamento 
sanitário 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
A informação não procede. A COMPESA fornece apenas água para as 
empresas e terminais (drenagem das águas pluviais, drenagem de 
esgoto e coleta de resíduos não têm qualquer relação com a 
COMPESA. Para correção, ver Redação Sugerida A 

“Os serviços de abastecimento de água, bem como a 
drenagem das águas pluviais, drenagem de esgoto e 
coleta de resíduos, são fornecidos pela concessionária 
local, a Compesa.” 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

Abastecimento de 
água e 
esgotamento 
sanitário 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Resíduos de embarcação não cabem no tópico “Abastecimento de 
água e esgotamento sanitário” – relocar em um tópico mais 
apropriado. Ademais, as informações estão equivocadas. Para 
correção, ver Redação Sugerida B 

Quanto aos resíduos orgânicos dos navios, gerados 
por suas cozinhas e banheiros, assim como os 
decorrentes da limpeza ou restos de cargas 
transportadas, a International Maritime Organization 
(IMO) recomenda que a Autoridade Portuária seja 
responsável pela sua destinação final, 
operacionalizando ou dando as condições para o seu 
despejo adequado. Nesse sentido, a Autoridade 
Portuária do Porto de Suape atua fazendo uma ponte 
entre os armadores e a empresa especializada para o 
tratamento desses resíduos. 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

3.3.1.1. Obras de 
abrigo 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Não é de corais, e sim de arenito. Não há necessidade de especificar 
que é natural, uma vez que todo recife de coral ou de arenito é 
natural. 

“...um arrecife de corais natural que existe...” De acordo. O texto foi modificado conforme indicado na contribuição. 
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6.1.1. ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
DE MEIO 
AMBIENTE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

ATUALIZAÇÃO 
 
O Núcleo Ambiental conta com 11 profissionais formados nas áreas 
técnicas necessárias para sua composição, contemplando 
oceanografia, biologia, geografia e engenharia ambiental, além de 
outros 16 profissionais com formações diversas, que atuam 
diretamente na DMS (Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade). 

“Quanto ao Porto de Suape, a Autoridade Portuária 
informou via questionário on-line que possui núcleo 
ambiental composto de 25 profissionais de diferentes 
áreas: quatro engenheiros, um oceanógrafo, cinco 
biólogos, um geógrafo, um economista, dois na área 
de direito ambiental e 11 em outras áreas.” 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

REVISÃO GERAL E RIGOROSA 
 
Toda a caracterização ambiental da área do Complexo Industrial 
Portuário de SUAPE está carecendo de rigorosa verificação, 
atualização e reescrita. Informações são desencontradas, 
desatualizadas ou muito pontuais no tempo para que constem numa 
caracterização. Para tanto, consultar as referências que são 
encaminhadas como anexos, em especial Doc4 – além de outras 
referências confiáveis e atualizadas. 

Todo o texto. 
De acordo. Foram realizadas modificações no texto visando atender às 
contribuições. Além disso, foram consideradas as referências encaminhadas. 

6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
OMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

INCLUSÃO 
 
No 5º parágrafo, inserir o ‘de’ tabuleiro, para fazer alusão à mata de 
tabuleiro. 

“(...) remanescente de comunidades vegetais naturais, 
como manguezais, restingas, matas úmidas e 
tabuleiros” 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO/SUPRESSÃO 
 
O texto destacado carece de sentido, quiçá por falta de palavras ou 
por falha na construção da frase em relação ao contexto. 

“Conforme apresentado no RIMA do Projeto de 
Ampliação e Modernização do Porto de Suape, o RCA 
do contém um diagnóstico ambiental da região que 
toma parte dos municípios do Cabo de Santo 
Agostinho, Ipojuca, e do Porto do Recife. ” 

De acordo. Texto ajustado para: "O RIMA do Projeto de Ampliação e 
Modernização do Porto de Suape apresentou um diagnóstico ambiental da 
região que toma parte dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e 
do Porto do Recife.” 

6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Apesar de se tratar de citação do EIA 2000, cabe a correção do tempo 
verbal para “embora já tenha ocorrido”, além de informar que hoje 
SUAPE conta com equipe de fiscalização motorizada em todas as áreas 
de preservação a fim de inibir a ocorrência de tais ações. 

No texto: “(...) embora ocorra ali constante extração 
clandestina de madeira e caça predatória” 

De acordo. Texto ajustado para: “A Mata do Zumbi, Mata de Duas Lagoas e 
áreas do entorno registram a maior biodiversidade entre as áreas estudadas, 
embora tenha ocorrido ali constante extração clandestina de madeira e caça 
predatória, atualmente a SUAPE possui uma equipe de fiscalização como forma 
de evitar que tais atividades continuem a ocorrer. A Reserva Biológica do 
Engenho Ilha apresenta-se em razoável estado de conservação, sendo 
possivelmente o local mais preservado do CIPS (SUAPE, 2000).” 
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6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

VERIFICAÇÃO, CORREÇÃO OU SUPRESSÃO 
 
A frase está questionável e não se entende ao certo o que quer dizer... 
se trata de zoo ou fito De impacto de curto ou médio-longo termo Está 
confuso e questionável, além de ser uma informação muito pontual no 
tempo, razão pela qual acredito não caber numa Caracterização. Para 
melhorias, consultar as referências que são encaminhadas como 
anexos, em especial Doc4 – além de outras referências confiáveis e 
atualizadas. 

“A comunidade de zooplâncton localizadas na área de 
estudo do RCA do Porto de Suape apresentou 
mudanças relacionadas aos fitoplânctons, tendo 
ocorrido uma diminuição no número total de 
organismos durante o período de 1987 a 1989 em 
face da turbidez na água devido ao material em 
suspensão, consequência das dragagens.” 

De acordo. O parágrafo foi corrigido para: “Em relação à fauna aquática, o 
RIMA do Porto de Suape identificou a presença de 314 espécies de animais, 
sendo 149 espécies zooplanctônicas, 110 moluscos, 46 espécies de peixes e 
nove crustáceos. O relatório verificou através de pesquisas que, após a 
construção do Porto, ocorreram variações quantitativas e qualitativas em 
relação ao fitoplâncton e, consequentemente, ao zooplâncton.” 

6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

VERIFICAÇÃO, CORREÇÃO OU SUPRESSÃO 
 
Ver comentário do item anterior 

“Observou-se uma redução de 70% na densidade total 
de microalgas, possivelmente decorrido da turbidez 
na água, ampliada pelas dragagens, que ocasionou a 
diminuição da oferta de alimento para alguns níveis 
tróficos...” 

De acordo. O trecho se refere à seguinte informação obtida no RIMA do Porto 
de Suape: “Nestas análises, foi verificado que em virtude da grande quantidade 
de material em suspensão, como consequência das dragagens realizadas 
periodicamente, houve uma redução de 70% na densidade total de microalgas. 
Isso decorrendo da turbidez na água, ampliada pelas dragagens, que ocasionou 
a diminuição da oferta de alimento para os demais níveis tróficos.” Trecho 
modificado para: “O referido RIMA do Porto de Suape menciona que, 
considerando estudos realizados antes da implantação do Porto, ‘[...] foi 
verificado que em virtude da grande quantidade de material em suspensão, 
como consequência das dragagens realizadas periodicamente, houve uma 
redução de 70% na densidade total de microalgas.’ (SUAPE, 2000).” 

6.2. 
CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO 
AMBIENTAL DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
RECIFE E SUAPE 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

ATUALIZAÇÃO 
 
Atualmente, tem-se uma visão mais multifatorial do problema. Para 
atualização, consultar Doc5 – Livro sobre ecologia de peixes em 
Pernambuco, particularmente em seu capítulo dedicado aos 
elasmobrânquios. 

“Por fim, cabe pontuar a ocorrência sequente de 
ataques de tubarão na região do Complexo Portuário 
de Recife e Suape. Desde 1992, foram registrados 59 
ataques. Estudos realizados apontam que a incidência 
dos tubarões nos arredores de Recife e Ipojuca seja 
resultado de uma combinação de ações naturais e 
antrópicos. Quanto à influência antrópica, segundo 
Silva et al. (2015), a construção do Porto de Suape 
acarretou mudanças morfológicas e estuarinas na 
região, o que ocasionou uma diminuição na 
comunidade fitoplanctônica local, podendo ter sido 
um dos agentes desencadeadores para a ocorrência 
de ataques de tubarão nos municípios localizados ao 
norte do Porto de Suape, principalmente o município 
do Recife (SILVA; KAMPEL; REIS, 2015)” 

De acordo. O trecho do texto foi alterado e referenciado no livro 
disponibilizado Doc5 – Livro sobre ecologia de peixes em Pernambuco: “Por fim, 
cabe pontuar que o Brasil ocupa atualmente a quarta posição no ranking 
mundial dos incidentes envolvendo tubarões e seres humanos, tendo 102 casos 
registrados desde então, 57 deles em Pernambuco. O primeiro incidente em 
Pernambuco ocorreu em 1874, no entanto observou-se aumento no número 
de casos a partir da década de 1990. A ocorrência de interações entre tubarões 
e humanos pode estar relacionada a causas diversas e complexas e 
provavelmente estão vinculadas a características físicas do meio ambiente 
costeiro e pressões antropogênicas. Um dos possíveis fatores pode ter sido a 
implementação do Complexo Portuário de Suape, cuja atividade se intensificou 
no começo da década de 1990. Além disso, alguns tubarões demonstram 
tendência a se associar a regiões portuárias e a navios em trânsito (ISAF, 2016; 
COPPLESON, 1958; BALDRIDGE, 1974, apud ARAÚJO; FEITOSA; MATTOS, 
2018).” 

6.2.1. UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

ATUALIZAÇÃO 
 
Há necessidade de atualizar as informações relativas à 
RECATEGORIZAÇÃO das Unidades de Conservação, conforme 
legislação estadual e municipal vigente. 

Todo o texto. 
As informações utilizadas para a elaboração do capítulo 6.2.1 Unidade de 
Conservação foram obtidas nas bases oficiais do Ministério do Meio Ambiente. 



PLANO MESTRE 

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE 
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documento 

Autor da 
contribuição 

(Fonte) 

Contribuição  
(Texto copiado integralmente das contribuições recebidas) 

Justificativas 
(texto copiado integralmente  
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Posicionamento 

6.2.1. UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

INCLUSÃO 
 
Além destas Unidades de Conservação, encontram-se parcialmente 
inseridas no território de SUAPE, e, portanto, influenciadas pelas 
atividades do Porto de SUAPE, as seguintes Unidades de Conservação 
Estaduais: 
 
>> Área de Relevante Interesse Ecológico Ipojuca/Merepe: criada pelo 
Decreto nº 41.405/2014, com 1.488,81 hectares de mata atlântica, 
mangues e restingas, no município de Ipojuca. 
 
>> Área de Proteção Ambiental dos Rios Jaboatão e Pirapama: criada 
pela Lei nº 9931/86 com 1.284,50 hectares de mangues e restingas, 
nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo 
Agostinho. 

-- 

De acordo. O texto sobre a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 
Ipojuca/Merepe foi incluído no capítulo 6.1.1 Unidades de Conservação 
conforme contribuição. No entanto, a área não foi incluída nos mapas pois o 
polígono da ARIE não está apresentado nas bases oficiais consultadas. 
Conforme mencionado no capítulo 6.1.1. Unidades de Conservação, foram 
descritas as UCs e áreas de sensibilidade ambiental situadas a um raio de 10 km 
do Porto do Recife e do Porto de Suape. A Área de Proteção Ambiental (APA) 
dos Rios Jaboatão e Pirapama dista mais de 10 km dos portos, e, por isso, não 
foi mencionada no texto. 

6.2.1. UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO/INCLUSÃO 
 
A Figura 3 traz no quadro das “Convenções” uma legenda para as 
Unidades de Proteção Integral, todavia, só foi representado o Parque 
Estadual Mata do Zumbi, faltando delimitar as áreas das UCs Parque 
Natural Estadual de SUAPE e Estação Ecológica de Bita e Utinga, 
ambas abrangidas na cena imageada, sem a devida representação. 

Figura 3 

De acordo. As figuras foram modificadas apresentando também a Estação 
Ecológica de Bita e Utinga. 
No que se refere ao Parque Natural Estadual de Suape, não foi possível 
encontrar dados geográficos suficientes para a delimitação da área do parque 
na imagem. 

6.3.3. SÍNTESE DAS 
PRINCIPAIS 
LICENÇAS 
AMBIENTAIS E 
SUAS 
CONDICIONANTES 
DO COMPLEXO 
PORTUÁRIO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO URGENTE! 
 
Aqui cabe uma revisão de toda a LO do Porto de SUAPE (Doc1, que só 
se aplica a esta instalação) e redação de forma verídica – o texto não 
reflete o conteúdo da LO. Por exemplo: 
a-Não se trata de um programa e sim de exigências da LO (n. 1 e 2); 
 
b-O PGRS é uma exigência legal; o que a LO exige é sua apresentação 
em caso de atualização; 
 
c,d,e-houve uma confusão entre estes itens - a exigência é de 
monitorar a qualidade de pontos de aporte no corpo d’água das 
canaletas de drenagem pluvial; o Monitoramento da qualidade das 
águas é feito pelo porto em caráter proativo e da qualidade dos 
efluentes não é exigido, tampouco, executado. 

(a) Programa de Regularização da Estrutura Portuária 
em Atendimento às Operações dos Terminais 
Químicos 
(b) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(c) Programa de Monitoramento da Macrodrenagem 
(d) Programa de Monitoramento da Qualidade das 
Águas 
(e) Programa de Monitoramento da Qualidade dos 
Efluentes 

De acordo. Salienta-se que o trecho em questão faz parte da tabela que trata 
dos Planos e Programas exigidos por LO. Portanto, no que diz respeito a: 
 
✓ “Programa de Regularização da Estrutura Portuária em Atendimento às 

Operações dos Terminais Químicos”, a seção foi removida. 
✓ “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”: apesar de ser uma 

exigência legal, o item consta na licença, mesmo que a apresentação à 
CPRH seja realizada quando o plano é atualizado. No entanto, visando 
deixar claro que se trata de uma exigência da Lei nº 12.305 (BRASIL, 
2010), a referida legislação é mencionada no capítulo 6.4.9 Programa 
de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

✓ Para a contribuição “c,d,e – houve uma confusão entre estes itens - a 
exigência é de monitorar a qualidade de pontos de aporte no corpo 
d’água das canaletas de drenagem pluvial; o Monitoramento da 
qualidade das águas é feito pelo porto em caráter proativo e da 
qualidade dos efluentes não é exigido, tampouco, executado.”, o texto 
foi alterado conforme indicado na contribuição. 



PLANO MESTRE 
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6.4.1. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DA QUALIDADE 
DAS ÁGUAS 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Esta informação não procede. Verificar a LO e confirmar que não há 
entre as condicionantes qualquer menção ao monitoramento da 
qualidade da água. Apesar disso, o Porto de SUAPE o faz em caráter de 
boa prática. A forma correta de descrever o que é feito é apresentada 
em Redação Sugerida C. 

Todo o texto De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.2. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DA ÁGUA DE 
LASTRO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Não existe tal programa. No que se refere ao Porto de SUAPE, as 
informações do texto são improcedentes e confusas. O melhor 
entendimento acerca das atribuições e do que é praticado atualmente 
pela Autoridade Portuária no que tange ao gerenciamento de água de 
lastro consta na Redação sugerida D. 

“A água de lastro tem como objetivo dar estabilidade 
às embarcações que podem apresentar variações no 
peso devido às cargas que transportam. A Marinha do 
Brasil, através da Norma da Autoridade Marítima 
(NORMAM) 20 (BRASIL, 2014a), estabelece que todo 
navio, nacional ou estrangeiro, realize troca de água 
de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas e em um 
local com, no mínimo, 200 metros de profundidade. 
Os navios devem enviar formulários preenchidos com 
informações das trocas realizadas para a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (BRASIL, 
2006) e para a Diretoria de Portos e Costas (BRASIL, 
2014a). Além disso, a Portaria SEP nº 104/2009 
(BRASIL, 2009b) dispõe sobre a criação do SGA e, 
através deste instrumento, constitui como 
competência do SGA o monitoramento ambiental da 
introdução de espécies exóticas invasoras. 
 
Embora este monitoramento não seja requerido como 
condicionante das LOs das Autoridades Portuárias ou 
dos arrendatários, o controle dessa atividade pode 
evitar um possível desequilíbrio ecológico, danos à 
saúde pública ou prejuízos econômicos resultantes 
das trocas de água de lastro (BRASIL, 2010b). O TUP 
EAS é a única instalação do complexo que possui o 
gerenciamento de água de lastro como condicionante 
da sua renovação da LO, e afirmou que realiza o 
controle.” 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição e um trecho 
adicional foi incluído com o objetivo de esclarecer questões tangentes ao 
monitoramento de água de lastro. 

6.4.3. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DA QUALIDADE 
DOS 
SEDIMENTOS 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

REFORMULAÇÃO 
 
O texto está teórico e não reflete a realidade. A forma correta de 
descrever o que é feito no Porto de SUAPE é apresentada em Redação 
Sugerida E 

Todo o texto. De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 



PLANO MESTRE 
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das contribuições recebidas) 

Posicionamento 

6.4.4. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DA QUALIDADE DO 
AR 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

REFORMULAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 
 
Ver Redação sugerida F 

Todo o texto. De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.5. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DE RUÍDOS 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

REFORMULAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 
 
Ver Redação sugerida G 

Todo o texto. De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.6. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DE BIOTA, DE 
BIOINDICADORES E 
DE BIOMONITORES 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

REFORMULAÇÃO 
 
Porto de SUAPE faz o monitoramento da biota em caráter de boa 
prática. A forma correta de descrever o que é feito é apresentada em 
Redação Sugerida H. 

Todo o texto. De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.1. PROGRAMA 
DE CONTROLE DA 
FAUNA 
SINANTRÓPICA 
NOCIVA 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

INCLUSÃO 
 
Para manter o padrão, é interessante descrever a forma como é feito 
hoje, conforme Redação sugerida I. 

Todo o texto. De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.2. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
DA QUALIDADE 
DOS 
EFLUENTES 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
A informação não procede. Não há condicionante com este foco na LO 
do Porto de SUAPE. A informação adequada é apresentada na 
Redação sugerida J 

O monitoramento da qualidade dos efluentes é 
exigido nas LOs do Porto de Suape, dos terminais 
arrendados Pandenor, Brasilgas, Tecon e Decal e do 
TUP EAS. 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.3. PROGRAMA 
DE 
GERENCIAMENTO 
DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

VERIFICAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO 
 
Não procede. A informação adequada é apresentada na Redação 
sugerida K 

Para o Complexo Industrial e Portuário de Suape 
também foi elaborado, em 2014, um PGRS como 
forma de otimizar os processos dentro dos princípios 
de redução, reutilização e reciclagem e a destinação 
final correta quando necessária. Atualmente, o 
programa encontra-se em processo de atualização, 
sendo executado em parceria com os arrendatários do 
Porto de Suape. 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

6.4.4. PROGRAMA 
DE 
MONITORAMENTO 
METAOCEANOGRÁ
FICO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO/REFORMULAÇÃO 
 
A grafia correta é metEoceanográfico (não metA). Quanto às 
informações, ver Redação sugerida L 

Todo o texto. De acordo. A grafia correta foi ajustada em todo o texto. 
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6.4.5. PROGRAMA 
DE 
GERENCIAMENTO 
DE RISCOS 
AMBIENTAIS 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
A informação é improcedente. Para informações acertadas, ver 
Redação sugerida M 

A Autoridade Portuária de Suape, por 
sua vez, afirmou que não possui PGR. 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

PLANO DE 
CONTROLE DE 
EMERGÊNCIA (PCE) 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

VERIFICAÇÃO 
 
Ver correções sugeridas na Redação sugerida N 

Todo o texto. De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

Plano de 
Emergência 
Individual (PEI) 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
A exigência quanto a possuir um PEI não vem da Resolução CONAMA e 
sim da Lei Federal n. 9.966/2000. A CONAMA 398/2008 apenas 
normatiza o conteúdo do Plano. Observar ainda que as referências 
oriundas do documento citado como CIPS (2012) só se aplicam ao 
Porto de Suape, ao contrário do que o texto dá a entender. 

O PEI é um documento exigido pela Resolução 
Conama nº 398/2008. 

De acordo. O trecho foi ajustado considerando a contribuição: “O PEI é um 
documento exigido pela Lei Federal nº 9.966 de 2000 e é regulamentado pela 
Resolução Conama nº 398/2008, que dispõe que Portos Organizados, 
instalações portuárias, terminais, dutos [...]”. 

Plano de Área (PA) 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO/REFORMULAÇÃO 
 
Ver Redação Sugerida O 

O Plano de Área é um documento instituído pelo 
Decreto nº 4.871/2003, e sua elaboração deve ser 
feita pela administração de Portos Organizados, 
instalações portuárias, plataformas, instalações de 
apoio e sob a coordenação do órgão ambiental 
competente, tendo como objetivo a integração dos 
PEIs das respectivas instalações (BRASIL, 2003). 
 
Já a Autoridade Portuária de Suape afirmou que a 
elaboração do seu Plano de Área está em andamento, 
tendo sido iniciada em Novembro de 2017. O PA será 
coordenado pela CPRH e terá a participação, a 
princípio, de 13 terminais portuários além de agentes 
externos. Na ocasião do início da elaboração do plano, 
após apresentações por parte das Autoridades 
Ambiental e Portuária, cada órgão assumiu o 
compromisso de nomear representantes, compondo 
uma equipe responsável pela sua elaboração e 
implementação. 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

Plano de Ajuda 
Mútua (PAM) 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

VERIFICAÇÃO 
 
Ver correções sugeridas na Redação sugerida P 

- De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 
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PEI EXISTENTES 
NAS DEMAIS 
INSTALAÇÕES DO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO E 
PARTICIPANTES DO 
PAM E DO PLANO 
DE ÁREA 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

CORREÇÃO 
 
Corrigir com base nas informações que seguem: 
 
Atlântico Terminais e Suata: não dispõem de PEI nem participam do 
PA 
 
Decal, Pandenor, Tecon, Agrovia, Temape, Ultracargo, Transpetro e 
TUP EAS: dispõem de PEI e assinaram o termo de compromisso para 
participar do PA 
 
Bunge (Óleo/Margarina & Moinho): estão com PEI em elaboração e 
assinaram o termo de compromisso para participar do PA 
 
Brasilgas, Copagaz, Liquigas, Ultragas e Supergasbras: não têm 
obrigação legal de ter PEI – e consequentemente, de participar do PA - 
pois não se enquadram nas categorias descritas pela CONAMA 
398/2008 

TABELA ESTÁ ERRADA QUANTO AO PEI E PA (PARA 
PORTO DE SUAPE)! 

De acordo. Em relação à Suata, foi corrigido que o Terminal não possui PEI e 
não participa do Plano de Área. 
 
A Atlântico Terminais informou via questionário que possui PEI, no entanto não 
enviou o documento. 
 
No que diz respeito à contribuição “Brasilgas, Copagaz, Liquigas, Ultragas e 
Supergasbras: não têm obrigação legal de ter PEI – e consequentemente, de 
participar do PA - pois não se enquadram nas categorias descritas pela 
CONAMA 398/2008”, a Resolução Conama nº 398 dispõe sobre o conteúdo 
mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo 
em águas sob jurisdição nacional, originados em Portos Organizados, 
instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas 
instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e 
instalações similares e orienta a sua elaboração. 

6.4.8 PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

AP Suape - 
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ADE 

ATUALIZAÇÃO 
 
Considerar as seguintes informações: No âmbito do Programa de 
Educação Ambiental (PEA), o Porto de Suape atua em diversas frentes, 
voltadas tanto ao público interno como ao externo. As iniciativas, de 
modo geral, visam abordar temas de preservação ambiental e 
sustentabilidade. Dentre as ações realizadas pelo Porto está o Projeto 
Pedagogia Ambiental, que conta com diversos cursos e possui o 
objetivo de auxiliar na conscientização da comunidade no entorno de 
Suape, as universidades, escolas técnicas, nos oito municípios do 
nosso território estratégico (Cabo, Escada, Ribeirão, Sirinhaém, 
Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Moreno e Rio Formoso), para 
qualificar a relação com o ambiente do entorno portuário e em cada 
Município, discriminando assim as ações ambientais. Voltados a este 
público, são realizados os seguintes cursos: ... 

3º parágrafo 
De acordo. O trecho complementar foi adicionado conforme indicado na 
contribuição. 

6.5. PRINCIPAIS 
PONTOS 
AVALIADOS 
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CORREÇÃO 
 
Não procede! Corrigir com base na LO de SUAPE, a qual segue anexa 
(Doc1). 
 
Cabe reformular todo este tópico considerando que a Gestão 
Ambiental Portuária é feita de forma individualizada por cada uma das 
Autoridades Portuárias. No território do Complexo Industrial Portuário 
de SUAPE todo empreendimento é licenciado pela CPRH (nada tem 
licenciamento municipal). 

No âmbito do seu licenciamento, enquanto se exige 
da Autoridade Portuária de Suape a implementação 
de oito planos e programas ambientais. Juntamente 
com os outros integrantes do Complexo Portuário, 
estes licenciados pela Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SMAS). 

De acordo. Destaca-se que o trecho “Os terminais arrendados de Suape e o 
TUP Estaleiro Atlântico Sul são licenciados pela CPRH. Já os arrendatários do 
Porto do Recife são licenciados pela Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da Prefeitura do Recife (SMAS)” busca deixar claro que os 
terminais arrendados do Porto do Recife são licenciados pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS). Como gerou dúvidas para o leitor, 
foi colocada uma nova ressalva destacando que os terminais licenciados pela 
SMAS são do Porto do Recife. 
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7.3.2. PLANO DE 
GERENCIAMENTO 
COSTEIRO 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

INCLUSÃO 
 
Não são mencionados instrumentos que são hoje adotados pelo Porto 
de SUAPE e considerados importantes para a contextualização do 
Porto no Gerenciamento Costeiro do Estado, tais como as Agendas 
Ambientais. Ver Redação Sugerida.  

-- 
De acordo. O texto foi alterado conforme a sugestão. No entanto, como tratava 
de Gestão Ambiental Portuária, foi inserido no capítulo 6.1.2 Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA). 

9.3 MATRIZ SWOT 
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AMBIENTE E 
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CORREÇÃO 
 
A grafia correta é meteoceanográfico. 

FORÇAS: 
Programa de Monitoramento 
Metaoceanográfico no Porto de Suape 

De acordo. O texto foi alterado conforme indicado na contribuição. 

10.5.1. FOMENTO 
À INTEGRAÇÃO 
DOS TERMINAIS NA 
REALIZAÇÃO DE 
MONITORAMENTO
S NO PORTO DE 
SUAPE 
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REFORMULAÇÃO 
 
É um tanto arriscada a forma como está escrito. Cada 
terminal/empresa no Porto de SUAPE realiza seus próprios 
monitoramentos por exigência do órgão ambiental, em função de 
processos, tipologia de cargas e operações distintas. Ou ainda por boa 
prática/ resguardo legal, como é o caso da Autoridade Portuária. 
Integrar monitoramentos pode fazer com que toda a responsabilidade 
caia sobre a Autoridade Portuária, ou ainda, reduzir o nível de cuidado 
ambiental ora praticado. Por sua vez, a integração dos resultados num 
Banco de Dados é interessante e pode até apontar direções e 
possibilidades para uma futura integração dos monitoramentos, de 
forma tecnicamente embasada. 

-- De acordo. A ação foi modificada visando atender à contribuição. 

10.5.5. 
CONTINUIDADE 
DOS PROGRAMAS 
DE 
GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO 
EXIGIDOS PELA 
LICENÇA 
AMBIENTAL NO 
COMPLEXO 
PORTUÁRIO 
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CORREÇÃO 
 
LEMBRAR QUE: muito pouco do que é feito em termos de 
monitoramento em SUAPE é exigido na sua LO, portanto, manter 
programas que são exigidos impactaria em negativamente na Gestão 
Ambiental Portuária. Talvez a melhor redação seja “manter os 
programas ora executados” ou algo semelhante. 

Continuidade dos programas de gerenciamento, 
controle e monitoramento exigidos nas licenças 
ambientais 

De acordo. O título foi modificado para “Continuidade dos programas de 
gerenciamento e monitoramento ambiental no Complexo Portuário”, e a 
redação da ação foi complementada. 

10.5.6. RESUMO – 
MEIO AMBIENTE 
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DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

OBSERVAÇÃO 
 
LEMBRAR QUE: Alterações nos itens acima devem refletir neste item 
(resumo) 

-- De acordo. As devidas alterações foram realizadas. 
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Plano de ação 

AP Suape - 
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MEIO 
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OBSERVAÇÃO 
 
LEMBRAR QUE: Alterações nos itens acima devem refletir neste item 
(plano de ação) 

-- De acordo. As devidas alterações foram realizadas 

Apêndice 
Restrições e 
Sensibilidade 
Ambiental 

AP Suape - 
DIRETORIA DE 
MEIO 
AMBIENTE E 
SUTENTABILID
ADE 

OBSERVAÇÃO 
 
O mapa só apresenta elementos referentes à porção emersa. No 
ambiente marinho, a área de SUAPE possui inúmeras e severas 
restrições ambientais e ambientes de elevada sensibilidade, a exemplo 
do prado de gramas marinhas localizado a norte do Porto (na baía de 
Suape), do imenso corpo recifal de arenito que suporta uma 
considerável biodiversidade, dos alto-fundos, entre outros. Ademais, 
UCs marinhas podem representar limitações, embora não se localizem 
dentro da área do Porto e sim nas adjacências (exemplo: APA Recifes 
Serrambi). Desta forma, sugere-se utilizar base cartográfica na qual 
esteja representada a complexidade do fundo marinho na região 
(embora não seja a melhor, caso não haja outra opção, inclusive a 
carta náutica). 

-- 

Os mapeamentos são elaborados em compatibilidade com a escala de análises 
dos Planos Mestres e considerando a disponibilidade de dados. Nesse sentido, 
já sobre o mapa especificamente mencionado (Apêndice 10 – Restrições e 
sensibilidade ambiental) são apresentadas as temáticas previamente 
estabelecidas como padrão para a elaboração de produtos cartográficos dos 
Planos Mestres, e esse conjunto padrão de informações é replicado para 
quaisquer portos analisados. Os temas abordados e respectivas fontes de cada 
um deles constam nas legendas dos mapas. Dessa forma, de acordo com o 
escopo do Plano Mestre, conforme metodologia aprovada pela então 
SNP/MTPA, publicada no link http://www.transportes.gov.br/planejamento-
portuário/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-
mestres.html, restrições ambientais como altos-fundos, prado de grama 
marinha e mapeamento de corpos recifais não estão inclusos na análise. 
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LISTA DE SIGLAS 

 AAP   Agenda Ambiental Portuária 

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Abremar  Associação Brasileira das Empresas Marítimas 

AIS  Automatic Identification System 

ANFAVEA  Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ANP   Agência Nacional do Petróleo  

ANTAQ   Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

Anvisa   Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

ANTT   Agência Nacional de Transportes Terrestres 

APA   Área de Proteção Ambiental  

BI   Business Intelligence 

Camex   Câmara de Comércio Exterior 

CBTU   Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

CBUQ   Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

CCO  Centro de Controle Operacional 

Celpe  Companhia Energética de Pernambuco 

CETREINO  Centro Administrativo, Centro de Treinamento  

CFN   Companhia Ferroviária do Nordeste 

CHM   Centro de Hidrografia da Marinha 

CMA   Calado Máximo Autorizado 

CMA   Calado Máximo de Atracação 

CMR   Calado Máximo Recomendado 

CMU  Cais de Múltiplos Usos 

CNT   Confederação Nacional do Transporte 

Compesa  Companhia Pernambucana de Saneamento 

Conama  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONDEPE/FIDEM Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

CPPE   Companhia dos Portos de Pernambuco 
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CPRH   Agência Estadual de Meio Ambiente 

CRE  Centro de Resposta a Emergência 

CSN   Companhia Siderúrgica Nacional 

DER-PE   Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 

DGP   Diretoria de Gestão Portuária 

DIRPRE   Diretoria da Presidência 

DMS   Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

DNIT   Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DNIT-PE Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de 

Pernambuco  

EAR Estudo de Análise de Risco  

EAS  Estaleiro Atlântico Sul 

EFC   Estrade de Ferro Carajás 

EIA   Estudo de Impacto Ambiental 

ERP   Enterprise Resource Planning 

ETE   Estação de Tratamento de Efluentes 

EVTEA   Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

FAQ   Folga Abaixo da Quilha 

FCA   Ferrovia Centro-Atlântica 

FCA   Fiat Chrysler Automobiles 

Fertine   Fertilizantes do Nordeste Ltda. 

FNS   Ferrovia Norte-Sul 

FTL   Ferrovia Transnordestina Logística 

Fundarpe Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Patrimônio de 

Pernambuco 

GLP   Gás Liquefeito de Petróleo 

GECA   Gerência de Controle Ambiental  

HCM   Highway Capacity Manual 

IBP   Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

IMO   International Maritime Organization 

IUCN   International Union for Conservation of Nature 
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LCL  Less than container load 

LI  Licença de Instalação 

LOA  Length Overall 

LOS   Level of Service 

LP   Licença Prévia 

LPS   Local Port Service 

LRO   Licença de Regularização de Operação 

LTCAT   Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho 

MAPA   Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MARPOL  Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 

Matopiba  Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia 

MHC   Mobile Harbours Crane 

MMA   Ministério do Meio Ambiente 

NBR   Norma Brasileira 

NORMAN  Normas da Autoridade Marítima 

NPCP-PE  Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Pernambuco 

OCR   Optical Character Recognition 

PA   Plano de Área 

PAC   Programa de Aceleração do Crescimento 

PAM  Plano de Ajuda Mútua 

PBA  Plano Básico Ambiental 

PCA  Plano de Controle Ambiental 

PCE  Plano de Controle de Emergência 

PCMSO  Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PCON  Pátio de Contêineres 

PDCR  Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife 

PDZ  Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 

PEA   Programa de Educação Ambiental 

PEI   Plano de Emergência Individual 

PET   Polietileno Tereftalato 
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Petrobras  Petróleo Brasileiro S.A. 

PGL  Píer de Granéis Líquidos 

PGR  Plano de Gerenciamento de Riscos 

PGRS  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PGRS  Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PIB   Produto Interno Bruto 

PIL  Programa de Investimentos em Logística 

PMAHC  Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti 

PMI  Procedimento de Manifestação de Interesse 

PN   Passagem em nível 

PND   Programa Nacional de Desestatização 

PNLP   Plano Nacional de Logística Portuária 

PNRS  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PPI  Programa de Parcerias de Investimentos 

PPP   Parceria Público-Privada 

PPRA   Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PPV    Pátio Público de Veículos 

PSP   Porto Sem Papel 

RCA   Relatório de Controle Ambiental 

RCL   Roteiro Costa Leste 

RDC   Regime Diferenciado de Contratações 

REP    Regulamento de Exploração do Porto de SUAPE  

RFFSA   Rede Ferroviária Federal S.A. 

RFID   Radio-Frequency Identification 

RIMA   Relatório de Impacto Ambiental 

RMR    Região Metropolitana do Recife  

RNEST   Refinaria Abreu e Lima 

ROF   Regulamento de Operação Ferroviária 

RTG  Rubber Tyred Gantry 

RVAP  Projeto de Revitalização da Área Portuária 
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SAFF   Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário 

SDP   Sistema de Desempenho Portuário 

SGA   Sistema de Gestão Ambiental 

SIG   Sistema de Informações Gerenciais 

SMAS  Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

SNUC  Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

SULOG  Suape Logística Ltda. 

TCU  Tribunal de Contas da União 

TEU   Twenty-foot Equivalent Unit 

TLSA   Transnordestina Logística S.A. 

TPB   Tonelagem de Porte Bruto 

TNP    Tanque de Provas Numérico 

TUP   Terminal de Uso Privado 

TVS  Terminal de Veículos de Suape 

UC   Unidade de Conservação 

UFPE   Universidade Federal de Pernambuco 

UPA   Unidade de Pronto Atendimento 

USDA   United States Department of Agriculture 

USP   Universidade de São Paulo 

VAB   Valor Adicionado Bruto 

VHP   Volume de Hora-Pico 

VMA   Velocidade Máxima Autorizada 

VMC   Velocidade Média Comercial 

VTMIS   Vessel Traffic Management Information System 

ZIP   Zona de Interesse Portuário 

ZIP   Zona Industrial Portuária 

ZPEc   Zona de Preservação Ecológica 






