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O Plano Mestre do Complexo Portuário de São Francisco do Sul é uma iniciativa da Secretaria de Políticas 
Portuárias (SPP) do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), no âmbito da estruturação do 
planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 12.815/2013 e pela Portaria SEP/PR nº 03, de 7 de janeiro de 
2014, cujo objetivo é o de estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos complexos portuários brasileiros.

Em linhas gerais, o objetivo do Plano Mestre é proporcionar à SPP/MTPA uma visão estratégica a respeito do 
desenvolvimento do complexo portuário ao longo dos próximos anos e indicar quais investimentos serão 
necessários para que as operações ocorram com níveis de serviço considerados adequados.

Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram perseguidos os seguintes 
objetivos específicos:

Porto de São Francisco do Sul
Santa Catarina, Brasil.

 » Obtenção de um cadastro 
físico atualizado das 
instalações portuário  
do Complexo;

 » Análise dos seus limitantes 
físicos, operacionais e  
de gestão;

 » Análise da relação do 
Complexo Portuário com o 

meio urbano e com o meio 
ambiente, em geral;

 » Projeção da demanda 
prevista para o Complexo 
Portuário em um horizonte de 
30 anos;

 » Projeção da capacidade de 
movimentação das cargas e 
eventuais necessidades de 

expansão de suas instalações 
ao longo do horizonte de 
planejamento; e

 » Proposição das melhores 
alternativas para superar 
os gargalos identificados, 
visando a eficiente 
atividade do porto.
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A fim de atender aos objetivos mencionados, o Plano Mestre aborda uma série de temas organizados em 
capítulos, no sentido de proporcionar uma percepção aprofundada dos principais aspectos envolvidos no 
desenvolvimento do Complexo Portuário, a saber:

O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo Portuário de São 
Francisco do Sul, compreende uma visão objetiva dos principais resultados alcançados pelas análises 
realizadas tanto no que se refere ao diagnóstico – análise da situação atual – quanto ao prognóstico – 
projeção de demanda e análise do atendimento à demanda prevista. Assim, o documento está organizado da 
seguinte forma:

 » Análise da situação 
portuária atual: compreende 
a análise da situação atual 
do porto, especificando sua 
infraestrutura e sua posição no 
mercado portuário e realizando 
a descrição e a análise da 
produtividade das operações, 
do tráfego marítimo, da gestão 
portuária, dos impactos 
ambientais e da relação  
porto–cidade.

 » Projeção da demanda: 
apresenta os resultados da 
demanda projetada, por tipo 
de carga para o Complexo 
Portuário, bem como as 
premissas que balizaram os 
números estabelecidos pela 
projeção de demanda.

 » Análise da capacidade atual 
e futura para atendimento 
da demanda prevista: 
compreende a projeção da 
capacidade de movimentação 
das instalações portuárias 
(detalhadas através das principais 
mercadorias movimentadas 
no Complexo Portuário), bem 
como a projeção dos acessos 
ao porto, compreendendo os 
acessos aquaviário, rodoviário 
e ferroviário. Além disso realiza 
uma análise comparativa entre 
a projeção da demanda e da 
capacidade para os próximos 
30 anos, a partir da qual se 
identificam necessidades de 
melhorias operacionais, de 
expansão de superestrutura e de 
investimentos em infraestrutura, 
para atender à demanda prevista.

 » Análise estratégica: diz respeito 
à análise dos pontos fortes e 
pontos fracos do porto, tanto no 
que se refere ao seu ambiente 
interno, como às ameaças e 
oportunidades que possui no 
ambiente competitivo em que 
está inserido. Também contém 
sugestões sobre as principais 
linhas estratégicas para o porto.

 » Plano de ações e 
investimentos: destaca as 
principais conclusões do Plano 
Mestre e estabelece o Plano de 
Ações a serem desenvolvidas 
no Complexo Portuário a fim de 
garantir a eficiência desejada em 
suas operações, bem como em 
sua gestão e em suas relações 
com o meio urbano e com o meio 
ambiente, em geral.

 » Introdução: compreende 
uma breve caracterização do 
estudo e seus objetivos, bem 
como uma orientação quanto 
à organização do conteúdo 
que compõem o Plano Mestre 
do Complexo Portuário de São 
Francisco do Sul.

 » Principais resultados: 
compreende as principais 
conclusões a respeito das 

análises desenvolvidas ao longo 
do Plano Mestre, com o objetivo 
de destacar os principais 
gargalos ao desenvolvimento do 
Complexo Portuário analisado;

 » Análise estratégica: apresenta 
a matriz SWOT que sumariza 
os aspectos mais relevantes 
do Complexo Portuário quanto 
às suas forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças;

 » Plano de ações e 
investimentos: apresenta, 
de forma simplificada, as 
ações propostas para que os 
gargalos, fraquezas e ameaças 
identificados ao longo do 
estudo sejam superados no 
sentido de mitigar os impactos 
ao desenvolvimento do 
complexo portuário.

Assim, as análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado, e as informações mais 
completas sobre os procedimentos metodológicos referentes às especificidades do Complexo Portuário 
de São Francisco do Sul podem ser consultadas na versão completa do Plano Mestre do Complexo 
Portuário de São Francisco do Sul.
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS
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Os principais resultados alcançados ao longo das análises realizadas no contexto do Plano Mestre estão 
organizados nesta seção no sentido de proporcionar uma compreensão linear e estruturada sobre as 
principais questões que têm impactado no desenvolvimento do Complexo Portuário de São Francisco do 
Sul, bem como dos gargalos futuros que poderão vir a se manifestar, tendo em vista os pressupostos de 
movimentação futura estabelecidos.

O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de São 
Francisco do Sul está localizado 
no litoral norte do estado de 
Santa Catarina, na Baía da 
Babitonga, e é composto pelas 
seguintes instalações portuárias, 
para fins das análises realizadas 
neste Plano Mestre:

 » Porto Público de São 
Francisco do Sul

 » Terminal de Uso Privado 
(TUP) Porto Itapoá

 » Terminal Graneleiro de Santa 
Catarina (TGSC)

O Porto Público de São 
Francisco do Sul está localizado 
na Ilha de São Francisco do 
Sul (SC), juntamente com o 
empreendimento TGSC, e o TUP 
Porto Itapoá está localizado 
na margem esquerda da baía, 
no município de Itapoá (SC), 
conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Localização do complexo 
portuário de São Francisco do Sul

Elaboração: LabTrans/UFSCPorto de São Francisco do Sul
Santa Catarina, Brasil.
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CARGA
NATUREZA DE 

CARGA SENTIDO
TIPO DE 

NAVEGAÇÃO
 MOVIMENTAÇÃO 

(T) 
PARTICIPAÇÃO 

(%)

Soja Granel sólido Longo curso Embarque            3.983.533 25,0%

Contêiner Contêiner Longo curso Embarque            3.446.820 21,7%

Contêiner Contêiner Longo curso Desembarque            2.039.291 12,8%

Fertilizantes Granel sólido Longo curso Desembarque            1.944.111 12,2%

Produtos siderúrgicos Carga geral Cabotagem Desembarque            1.417.407 8,9%

Milho Granel sólido Longo curso Embarque                927.848 5,8%

Contêiner Contêiner Cabotagem Embarque                505.112 3,2%

Produtos siderúrgicos Carga geral Longo curso Desembarque                311.957 2,0%

Contêiner Contêiner Cabotagem Desembarque                304.123 1,9%

Produtos químicos Granel sólido Longo curso Desembarque                269.720 1,7%

Produtos siderúrgicos Carga geral Longo curso Embarque                146.731 0,9%

Produtos siderúrgicos Carga geral Cabotagem Embarque                119.946 0,8%

Outros                494.593 3,1%

Total          15.911.193 

MOVIMENTAÇÃO ATUAL
Entre janeiro e novembro de 
2016, o Complexo Portuário 
de São Francisco do Sul 
movimentou um total de 15,9 

milhões de toneladas, o que 
representa uma queda de cerca 
de 11% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

A Tabela 1 apresenta as cargas 
mais relevantes movimentadas 
atualmente no Complexo 
Portuário de São Francisco do Sul

O Gráfico 1 apresenta a evolução da movimentação de cada natureza de carga no Complexo Portuário nos 
últimos cinco anos. 

Gráfico 1 – Evolução da movimentação de cargas do Complexo Portuário – 2012 a 2016
Fonte: ANTAQ. Elaboração: LabTrans/UFSC
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Tabela 1 – Cargas relevantes
Fonte: ANTAQ. Elaboração: LabTrans/UFSC

A movimentação de contêineres 
apresentou crescimento de 57% 
entre 2012 e 2015, destacando-
se como a natureza de carga 
que obteve o maior incremento 
de movimentação no complexo 
portuário em questão. Isso 

ocorreu, principalmente devido 
ao início das operações do 
TUP Porto Itapoá, em 2013. 
Os granéis sólidos tiveram 
crescimento de 40% no período, 
enquanto as cargas gerais soltas 
apresentaram queda de 3%. 

Já a movimentação de granel 
líquido, principalmente óleo 
vegetal, foi descontinuada pela 
Bunge, empresa embarcadora 
da carga, a partir de 2012, devido 
à desativação de sua fábrica 
localizada próxima ao porto.

EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA

Considerando o histórico das 
principais cargas movimentadas 
no Complexo Portuário no ano-
base de 2016, foi realizada a 
projeção da movimentação 
até o ano de 2045. 

Ao longo do horizonte de 
projeção espera-se que a 
demanda cresça em média 2% 
ao ano, alcançando um total 
de 34,1 milhões de toneladas. 
Ao final do período, os granéis 
sólidos agrícolas e os contêineres 
devem ganhar participação 
relativa, pois apresentam 
projeção com maiores taxas 
de crescimento quando 
comparadas às taxas das cargas 
gerais, cuja participação no total 
projetado para o complexo deve 
ser reduzida.

Figura 2 – Resultados consolidados da 
projeção de demanda do Complexo 

Portuário São Francisco do Sul
Elaboração: LabTrans/UFSC

Os resultados da projeção 
tendencial e para os cenários 
otimista e pessimista, de modo 
agregado, para o Complexo 
Portuário de São Francisco do 

Sul, estão ilustrados no Gráfico 2.
Enquanto no cenário tendencial 
a demanda do complexo deve 
crescer em média 2% ao ano, 
entre 2016 e 2045, no cenário 

otimista essa taxa é de 2,4% ao 
ano.  
Já no cenário pessimista, tem-se 
um crescimento médio anual de 
1,5% no mesmo período.

Gráfico 2 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de São Francisco do Sul
Fonte: ANTAQ; AliceWeb . Elaboração: LabTrans/UFSC
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DEMANDA OBSERVADA E PROJETADA

Gráfico 3 – Demanda observada (2016) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035, 2040 e 2045) de granéis sólidos agrícolas no 
Complexo Portuário de São Francisco do Sul por tipo de navegação e sentido − mil t

Fonte: ANTAQ; AliceWeb. Elaboração: LabTrans/UFSC

OTIMISTA TENDENCIAL PESSIMISTA
EXPORTAÇÃO DE SOJA
Crescimento médio da demanda para Exportação 
de Soja no Complexo Portuário entre 2016 e 2045

3,8% 
ao ano

3,2% 
ao ano

2,4% 
ao ano

EXPORTAÇÃO DE MILHO
Crescimento médio da demanda para Exportação 
de Milho no Complexo Portuário entre 2016 e 2045

1,8% 
ao ano

1,5% 
ao ano

1,2% 
ao ano

GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS

Os granéis sólidos agrícolas, notadamente grãos de soja e milho, devem se manter como a carga mais 
representativa do Complexo Portuário de São Francisco do Sul, alcançando a representatividade de 45% no 
ano de 2045.

No caso da soja, as taxas de 
crescimento mais acentuadas 
em relação ao milho justificam-
se em função do crescimento 
econômico da China, principal 
demandante do grão, em 
comparação às expectativas de 
crescimento do Japão, principal 
país de destino do milho.

Além disso, 79%1 do milho 
produzido nos estados do 

Paraná, de Santa Catarina e de 
Mato Grosso do Sul (principais 
origens das exportações do 
Complexo) atendem ao mercado 
doméstico de produção de ração 
para a indústria de carnes. No 
caso da soja, esse percentual é 
menor, 54%.

Por outro lado, os estados de 
Mato Grosso e de Goiás tendem 
a diminuir a exportação de grãos 

pelo Complexo Portuário de São 
Francisco do Sul em função da 
consolidação de investimentos 
em infraestrutura de transportes 
previstos, tais como os recursos 
do Programa de Investimentos 
em Logística (PIL) para a 
construção de ferrovias e 
melhoramentos em rodovias 
nas regiões Centro-Oeste e 
Norte, que reduzirão os custos 
logísticos nessas áreas.

1     Dados de produção (IBGE) e exportação (AliceWeb), em toneladas, referentes ao ano de 2013
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DEMANDA OBSERVADA E PROJETADA

DEMANDA OBSERVADA E PROJETADA

Gráfico 4 – Demanda observada (2016*) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035, 2040 e 2045) de cargas conteinerizadas no  
Porto de São Francisco do Sul por tipo de navegação e sentido (TEU)

Fonte: ANTAQ; AliceWeb. Elaboração: LabTrans/UFSC

Gráfico 5 – Demanda observada (2014) e projetada (2020, 2030 e 2045) de produtos siderúrgicos no Porto de São Francisco do Sul 
por tipo de navegação e sentido (mil t)

Fonte: ANTAQ; AliceWeb. Elaboração: LabTrans/UFSC

OTIMISTA TENDENCIAL PESSIMISTA
CONTÊINERES
Crescimento médio da demanda para 
o Complexo Portuário entre 2016 e 2045
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OTIMISTA TENDENCIAL PESSIMISTA
PRODUTOS SIDERURGICOS
Crescimento médio da demanda para 
o Complexo Portuário entre 2016 e 2045

2,2% 
ao ano

2% 
ao ano

1,8% 
ao ano

CONTÊINERES

A movimentação de contêineres do Complexo Portuário de São Francisco do Sul ocorre tanto no Porto Público 
quanto no TUP Porto Itapoá. As principais cargas movimentadas são carnes e madeira, no sentido exportação, 
para diversos destinos ao redor do mundo. Quanto à importação, as principais cargas conteinerizadas são 
produtos têxteis, químicos, cerâmicos e derivados de ferro. Além disso, o Complexo Portuário também 
movimenta contêineres via cabotagem, em que se destacam papel, arroz, produtos alimentícios e madeira 
embarcados para os portos do Nordeste (Bahia, Pernambuco e Ceará) e para o Porto de Manaus.

CARGA GERAL

As cargas gerais movimentadas no Complexo Portuário de São Francisco do Sul são basicamente constituídas 
de produtos siderúrgicos.
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De acordo com informações 
obtidas junto à ArcelorMittal, 
principal movimentador dessa 
carga no Complexo Portuário em 
questão, a produção da empresa 
destina-se, primordialmente, à 
indústria automobilística. Nesse 
sentido, devido à desaceleração 
do setor, as vendas têm sido 
mais pulverizadas, o que justifica 
a expectativa de queda no 
curto prazo. No médio prazo, 
deve ocorrer a retomada do 
crescimento econômico e, 

consequentemente, uma 
aceleração da demanda por 
produtos siderúrgicos, que se 
estabiliza no final do horizonte 
de projeção. As exportações têm 
como principal destino países da 
América Latina e devem crescer 
0,7% em média ao ano entre 
2016 e 2045.

Quanto às importações de 
produtos siderúrgicos, um 
crescimento menos expressivo 
na movimentação, com taxa 

média de 0,04% ao ano, 
devido a questões logísticas 
uma vez que o Complexo 
Portuário de São Francisco do 
Sul movimenta atualmente 
cargas que se destinam a 
regiões mais distantes, como, 
por exemplo, Mato Grosso do 
Sul e São Paulo. Dessa forma, 
espera-se que, ao longo do 
período projetado, algumas 
cargas migrem para portos que 
apresentam rotas com menores 
custos logísticos. 

A queda esperada da movimentação de 
fertilizantes no Complexo justifica-se pelas 
expectativas quanto ao aumento do escoamento 
dos grãos da Região Centro-Oeste, aliada às 
importações de fertilizantes, pelos portos no Norte 
do país, em função da redução dos custos logísticos 
associada ao Arco Norte – ferrovias, rodovias 
e novas instalações portuárias. Dessa forma, o 

Complexo Portuário de São Francisco do Sul pode 
diminuir a importação de fertilizantes com destino 
aos estados de Mato Grosso e de Goiás.
Ressalta-se que a participação de Mato Grosso e 
de Goiás na exportação de grãos é menos intensa 
do que na importação de fertilizantes, justificando 
assim as taxas de crescimento positivas esperadas 
para os grãos e negativa para os fertilizantes.

CENÁRIOS DE IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES DO COMPLEXO

Gráfico 6 – Cenários de importação de fertilizantes do Complexo Portuário de São Francisco do Sul
Fonte: ANTAQ; AliceWeb. Elaboração: LabTrans/UFSC

OTIMISTA TENDENCIAL PESSIMISTA
FERTILIZANTES
Crescimento médio da demanda de importação 
para o Complexo Portuário entre 2016 e 2045
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-2,8% 
ao ano

GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS

Dentre as cargas classificadas como granéis sólidos (exceto agrícolas), apenas os produtos químicos 
inorgânicos e fertilizantes foram movimentados no Complexo Portuário de São Francisco do Sul, mais 
especificamente no Porto Público, com destaque para os fertilizantes.
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▪ 1,5 km de Acostagem
▪ 7 Berços

Figura 3 – Instalações portuárias 
analisadas – cenário atual

Elaboração: LabTrans/UFSC

Figura 4 – Capacidade de 
movimentação de soja e milho por 
trecho de cais (t)
Elaboração: LabTrans/UFSC

INSTALAÇÕES 
PORTUÁRIAS

A análise da capacidade levou 
em consideração as instalações 
portuárias existentes atualmente 
que compuseram o cenário atual, 
ilustradas na Figura 3.

As capacidades, calculadas em 
intervalos de cinco anos, para cada 
uma das cargas relevantes foram 
comparadas à demanda a fim de 
verificar se e quando, ao longo do 
tempo, manifestarão possíveis 
déficits de capacidade. Os resultados 
são apresentados a seguir.

DEMANDA X CAPACIDADE
O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário de São Francisco do Sul em atender à demanda 
prevista em termos de instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos terrestres, com o objetivo de 
verificar a existência de déficits de capacidade atuais e futuros, de forma que possam ser antecipadas ações 
para que esses gargalos sejam mitigados e seus efeitos minimizados.

▪ Píer de 630 m de comprimento 
e 43 m de largura

▪ 2 Berços

GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS

Atualmente, a movimentação dos granéis sólidos agrícolas considerados no estudo, a saber, soja e milho, 
acontece predominantemente no Berço 101 do Porto Público de São Francisco do Sul. No cenário atual, o 
cálculo da capacidade considerou os indicadores operacionais observados para o ano-base de 2016.

Cenário Atual (sem expansões):

Parâmetros para cálculo da capacidade no cenário com expansões:

 » Lotes médios e tempos 
médios inoperantes idênticos 
aos do Berço 101 observados 
no ano-base.

 » As produtividades do Berço 
401 foram supostas iguais 
às observadas no Berço 101 
durante o ano-base.

 » Produtividade do Berço 
101 para o berço interno 
do TGSC, devido à sua 
concepção prevê dois 
shiploaders com capacidade 
nominal de 1500 t/h, 
especificações idênticas aos 
equipamentos do Berço 101.

 » Produtividades do Berço 101 
majoradas em 33% para o berço 
externo do TGSC, em função do 
empreendimento prever dois 
shiploaders de 2000 t/h, o que 
resulta em uma produtividade 
nominal 33% superior à dos 
equipamentos do Berço 101.

Cenário com expansões:

 » Construção do Berço 401  » Construção do TGSC
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Figura 5 – Comparação entre demanda e capacidade de cais – granéis sólidos vegetais
Elaboração: LabTrans/UFSC

Figura 6 – Comparação entre demanda e capacidade de armazenagem – granéis sólidos vegetais
Elaboração: LabTrans/UFSC

DEMANDA X CAPACIDADE

SOJA

MILHO

Em resumo, os cálculos indicaram 
um déficit de capacidade de cais 
atual na movimentação de soja, 
além de um déficit futuro para milho. 
Com a implantação do Berço 401 e 
do TGSC, a capacidade de cais para 
milho ficará assegurada até 2045 e a 
de soja até, aproximadamente, 2037 
(em cenário de projeção otimista).

Quanto à armazenagem de 
grãos, a capacidade estática total 
dos terminais Bunge, CIDASC e 
Terlogs, atualmente, somam um 
total de 291.000 toneladas. Com a 
implantação do TGSC e a expansão 
das áreas de armazenagem do 
Terlogs, ambas previstas para até 
2020, a capacidade estática de 

armazenamento no Complexo 
de Portuário de São Francisco do 
Sul deverá ser expandida em 135 
mil toneladas e 75 mil toneladas, 
respectivamente. As simulações 
foram realizadas considerando 
tempos de estadia da carga nos 
armazéns de 15 e 10 dias.

Em suma, não foi identificada a 
necessidade de novos investimentos 
em armazenagem, além daqueles 
previstos no TGSC e no Terlogs. Caso 
sejam identificados déficits de 

armazenagem, que se traduzam 
em limitações à capacidade de 
cais, estes podem ser mitigados 
aplicando um tempo menor de 
estadia para soja e milho, entre 15 

e 10 dias. Além disso, a capacidade 
estática da armazenagem 
apresenta valores aceitáveis em 
relação àqueles sugeridos na 
literatura. 
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CONTÊINERES

A movimentação de contêineres acontece, atualmente, tanto no Porto 
Público de São Francisco do Sul (cais público e berços do TESC) quanto 
no TUP Porto Itapoá. Assim, as análises de demanda e capacidade foram 
realizadas de forma distintas para as instalações portuárias mencionadas.

Cenário Atual (sem expansões):

Cenário com expansões:

 » Expansão do píer do TUP Porto Itapoá  » Expansão da armazenagem do TUP Porto Itapoá

Figura 7 – Capacidade de 
movimentação de contêineres por 

trecho de cais (t) – Porto de  
São Francisco do Sul

Elaboração: LabTrans/UFSC 

Figura 8 – Capacidade de 
movimentação de contêineres 

por trecho de cais (t) –  
TUP Porto Itapoá

Elaboração: LabTrans/UFSC 

Figura 9 – Comparação entre demanda e capacidade das instalações portuárias do Porto Público– contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC

DEMANDA X CAPACIDADE
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Figura 10 – Comparação entre demanda e capacidade das instalações portuárias do TUP Porto Itapoá– contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC

Figura 11 – Capacidade de 
movimentação de produtos 
siderúrgicos por trecho de cais (t)
Elaboração: LabTrans/UFSC 

CARGA GERAL

Os produtos siderúrgicos, principal carga geral movimentada no Complexo Portuário, têm suas operações 
realizadas, basicamente, no Porto Público de São Francisco do Sul. As análises trataram separadamente as 
movimentações dessa carga no longo curso e na cabotagem. Como regra, os desembarques de produtos 
siderúrgicos são feitos sob forma de descarga direta, não requerendo área para armazenagem.

Cenário Atual (sem expansões):

Cenário com expansões:

 » Construção do TGSC – atrairá parte da demanda 
de grãos prevista para o Complexo, liberando 
capacidade para a movimentação de outras cargas 
no Porto Público.

 » Ampliação do TUP Porto Itapoá – terá capacidade para 
atrair uma fatia maior da demanda de contêineres 
prevista para o Complexo Portuário, liberando espaço 
para a movimentação de outras cargas no Porto Público. 
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Figura 12 – Comparação entre demanda e capacidade das instalações portuárias – carga geral
Elaboração: LabTrans/UFSC

As análises indicam que a 
capacidade para a movimentação 
de produtos siderúrgicos que 
navegam por meio de longo curso 
(desembarque), apresentará 

déficit de capacidade para 
atendimento da demanda a 
partir de 2020. A construção do 
TGSC e a expansão do TUP Porto 
Itapoá impactarão positivamente 

sobre a capacidade de produtos 
siderúrgicos, uma vez que parte 
das cargas de soja, milho e 
contêineres devem convergir para 
as novas instalações.

Figura 13 – Capacidade de 
movimentação de produtos 
siderúrgicos por trecho de cais (t)
Elaboração: LabTrans/UFSC

GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS

No caso de fertilizantes, principal granel sólido mineral movimentado no Complexo Portuário de  
São Francisco do Sul, foi identificado déficit de capacidade entre o período de 2020 e 2025. 

Cenário Atual (sem expansões):

Cenário com expansões:

 » Construção do TGSC, assumindo-se que os valores assumidos para o cálculo da capacidade do terminal foram 
os mesmos registrados em 2014 no terminal da FOSPAR em Paranaguá, obtidos a partir da base de dados da 
ANTAQ, uma vez que o arranjo operacional a ser instalado no local assemelha-se ao esperado no TGSC.  

DEMANDA X CAPACIDADE
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Figura 14 – Comparação entre demanda e capacidade das instalações portuárias – fertilizantes
Elaboração: LabTrans/UFSC

DEMANDA X CAPACIDADE

O desembarque de fertilizantes 
também utiliza descarga direta, 
com armazenagem a cerca de 4 
km a 10 km do Porto, geralmente.

Destaca-se que, conforme 
relatado por diversos 
operadores portuários, a 
armazenagem do Porto é pouco 

utilizada devido à estrutura 
tarifária, o que desencoraja 
o seu uso para as referidas 
mercadorias.

ACESSO AQUAVIÁRIO
O acesso aquaviário ao Complexo Portuário de São Francisco do Sul, possui 21,3 km de extensão, com largura 
variando entre 160 e 220 metros e profundidade de projeto de 14 m. A imagem a seguir detalha o traçado do 
canal, bem como as demais infraestruturas de apoio como bacias de evolução e fundeadouros.

Figura 15 – Acesso aquaviário ao Porto de São Francisco do Sul e ao TUP Porto Itapoá
Fonte: Brasil; Google Earth. Elaboração: LabTrans/UFSC
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As principais restrições a navegação são as seguintes, de acordo com as NPCP-SC/2016:

 » Manobras noturnas são limitadas aos navios com até 300 m de comprimento, boca de até 46 m e  

calado máximo de 11,0 m.

 » Manobras diurnas são limitadas:

• Porto de São Francisco do Sul: aos navios de até 310 m 

de comprimento por 40 m de boca com calado máximo 

variando entre 12 m e 12,8 m em função da faixa de 

comprimento na qual o navio se enquadra. 

• TUP Porto Itapoá: aos navios de até 334 m de 

comprimento por 46 m de boca e calado máximo 

variando entre 11 me 12,8 m, em função da faixa de 

comprimento na qual o navio se enquadra.

Os principais gargalos em relação às manobras necessárias no canal de acesso referem-se  
aos seguintes aspectos:

 » Influência de correntes transversais nos períodos 
de enchente e vazante da maré, sobretudo nos 
berços 101 e 301, fazendo com que as manobras de 
atracação/desatracação sejam permitidas apenas 
nos períodos de estofo (transição de marés), 
ocasionando tempo maior de ocupação dos berços, 
já que os navios necessitam aguardar os períodos 
de estofo para desatracar. 
 
 

 » Existência de curva acentuada existente na 
transição entre o canal de navegação interno e 
o canal externo, restringindo o tráfego de navios 
no local aos períodos de estofo ou início de maré 
enchente, quando as correntes no canal são 
mais fracas e permitem que os navios façam a 
curva com segurança. Essa limitação limita as 
dimensões máximas de calado, comprimento e 
boca dos navios que podem acessar o complexo 
portuário. Ademais, devido ao grau de dificuldade 
da manobra, impacta também na restrição de 
navegação no período noturno.
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Figura 16 – Acesso aquaviário ao Porto de São Francisco do Sul e ao TUP Porto Itapoá
Fonte: Brasil; Google Earth. Elaboração: LabTrans/UFSC

Considerando as restrições mencionadas, para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao 
Complexo Portuário, foram realizadas simulações utilizando uma ferramenta de simulação de 
eventos discretos, o software ARENA. Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário 
ao Complexo Portuário de São Francisco do Sul são apresentados e descritos na Figura 16.

A chegada de navios é um processo estocástico representado por uma distribuição de 
probabilidade para o intervalo entre as chegadas. O perfil atual e futuro da frota de navios 
define quais são os percentuais de cada classe de navio que demanda o canal de acesso. 
O calado do navio é atribuído considerando o mínimo valor entre o calado de projeto e o 
calado máximo recomendado para tráfego no canal de acesso segundo as normas.

1 Chegada 
de navios

O tráfego noturno só é 
autorizado para os navios com 
dimensões compatíveis com 
as normas. As condições de 
estofo da maré (janela de maré 
horizontal) e de FAQ (janela de 
maré vertical) são verificadas. 
Cruzamentos não são permitidos 
(trecho operado em monovia).

2 Entrada pelo 
canal externo

Verifica-se o estofo da maré 
para a manobra de atracação e 
a FAQ. Apenas uma manobra é 
autorizada por vez.

3 Manobra na bacia 
de evolução do 
TUP Porto Itapoá

A partir da Laje Grande de Baixo não 
são permitidos cruzamentos (trecho 
operado em monovia). Verifica-se o 
estofo da maré para a manobra de 
atracação e também a FAQ. Apenas 
uma manobra é autorizada por vez.

4 Navegação a 
partir da Laje 
Grande de Baixo

Verifica-se o estofo da maré para a 
manobra de desatracação e também 
a FAQ. Apenas uma manobra é 
autorizada por vez.

6 Desatracação do 
TUP Porto Itapoá

Verifica-se o estofo da maré para a 
manobra de desatracação e também 
a FAQ. Apenas uma manobra 
é autorizada por vez. Não são 
permitidos cruzamentos até a Laje 
Grande de Baixo (trecho operado 
em monovia).

5 Desatracação 
do Porto de São 
Francisco do Sul

O tráfego noturno só é autorizado 
para os navios com dimensões 
compatíveis com as normas. As 
condições de estofo da maré e de 
FAQ são verificadas. Cruzamentos 
não são permitidos (trecho operado 
em monovia).

7 Saída pelo 
canal externo
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Apesar de nos anos de 2016 
e 2020 o acesso aquaviário 
operar próximo ao seu limite 
de capacidade, os problemas 
advindos das limitações do canal 
de acesso são mais evidentes 
para os anos de 2030 e 2045, 
sendo que a situação é mais 
crítica para este último. 
Além da demanda aumentar, 
nota-se que para os anos de 2030 
e 2045, a capacidade do acesso 
aquaviário diminui em relação 
aos demais anos. Isso pode ser 
explicado pela alteração no perfil 
da frota de navios que acessará o 
Complexo Portuário, que tende 
a ser composta por navios de 
maiores dimensões. Como já 

ocorre atualmente, esses navios de 
grande porte tendem a operar com 
restrições no acesso ao complexo, 
já que dependem das janelas de 
maré horizontal (estofo) e vertical 
(FAQ) para acessá-lo, além de não 
poderem navegar no canal de 
acesso externo no período noturno. 
Como o tamanho das embarcações 
da frota tende a aumentar, a 
quantidade total de navios de 
grande porte que demandará o 
Complexo tende a ser maior. Dessa 
forma, uma quantidade maior de 
navios dependerá das condições 
de maré e de período diurno para 
acessar o Complexo Portuário, 
diminuindo assim sua capacidade 
para os anos de 2030 e 2045.

Diante do déficit de capacidade 
observado a partir de 2030, 
fica evidente que, para atender 
a projeção de demanda de 
cargas projetada, intervenções 
no acesso aquaviário são 
imprescindíveis.

A fim de identificar o gargalo 
na capacidade do acesso 
aquaviário, foram simulados 
outros três cenários, para a 
demanda de navios de 2045, 
considerando as seguintes 
alternativas de mudanças 
operacionais:

ANO

DEMANDA (EMBARCAÇÕES) CAPACIDADE (EMBARCAÇÕES)

COMPLEXO

PORTO DE SÃO 
FRANCISCO 

DO SUL

TUP 
PORTO 
ITAPOÁ COMPLEXO

PORTO DE SÃO 
FRANCISCO 

DO SUL

TUP 
PORTO 
ITAPOÁ

2016 877 373 504 1.350 550 800

2020 1.210 570 640 1.350 650 700

2030 1.325 610 715 1.100 520 580

2045 1.455 565 890 820 320 500

Tabela 2 – Resumo do comparativo demanda vs. capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de São Francisco do Sul
Elaboração: LabTrans/UFSC

Dentre as simulações realizadas, 
a alternativa “A” apresenta-se 
como a mais expressiva em 
termos de ganho de capacidade. 
Essa alternativa se mostra 
bastante eficaz, dado que 
todas as embarcações que 
possuem calado maior do 
que 11 m, segundo as regras 
atuais, são acometidas pela 

restrição de tráfego noturno, 
o que corresponde, em 2045, 
a cerca de 90% da demanda 
de embarcações. Assim, com a 
retirada dessa restrição, navios 
de grande porte podem se utilizar 
das janelas de maré que ocorrem 
no período noturno, ampliando 
significativamente a capacidade 
do acesso aquaviário.

Figura 17 – Comparação entre demanda e capacidade do acesso aquaviário – cenários
Elaboração: LabTrans/UFSC

A Tabela 2 apresenta um resumo do comparativo entre demanda e capacidade do acesso aquaviário ao 
Complexo Portuário de São Francisco do Sul para os anos 2014, 2015, 2020, 2030 e 2045.

 » Retirada da restrição 
de navegação noturna.

 » Navegação no canal 
externo sem limitação de 
janela de maré horizontal 
(estofo).

 » Atracação e desatracação 
sem restrição de janela de 
maré horizontal (estofo).
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ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres 
realizada nos Planos Mestres 
compreende os modais 
rodoviário, ferroviário e 
dutoviário, sempre que 
disponíveis e utilizadas para 
o escoamento das cargas com 
origem ou destino aos complexos 
portuários analisados. Para cada 

modal, são realizadas análises 
diagnósticos e prognósticas em 
três níveis distintos, a saber: 
acessos à hinterlândia, acessos 
ao entorno portuário e portarias 
e vias internas.

No caso do Complexo Portuário 
de São Francisco do Sul, os 

modais rodoviário e ferroviário 
são os responsáveis pela 
conexão do complexo à sua 
área de influência comercial. 
Nesse sentido, a Tabela 3 e a 
Tabela 4 apresentam a divisão 
modal atual e futura quanto à 
movimentação de cargas no 
complexo portuário.

Tendo em vista o cenário tendencial da projeção de demanda de cargas para o Complexo Portuário de São 
Francisco do Sul, bem como a premissa de que a ferrovia absorverá carga até atingir sua capacidade, a Tabela 4 
apresenta a perspectiva de divisão modal futura. 

DIVISÃO MODAL (2016)

CARGA SENTIDO
DEMANDA 
TOTAL (T)

DEMANDA 
FERROVIA (T)

PARTICIPAÇÃO 
DA FERROVIA 

(%)
PARTICIPAÇÃO 

DA RODOVIA (%)
Milho Embarque 1.190.441 567.388 48 52

Soja Embarque 3.983.533 1.612.718 40 60

Fertilizantes Desembarque 2.110.260 186.749 9 91

DIVISÃO MODAL (2045) – CENÁRIO TENDENCIAL

CARGA SENTIDO
DEMANDA 
TOTAL (T)

DEMANDA 
FERROVIA (T)

PARTICIPAÇÃO 
DA FERROVIA 

(%)
PARTICIPAÇÃO 

DA RODOVIA (%)

Milho Embarque 2.873.168 1.815.777 63 37

Soja Embarque 11.867.789 2.266.623 19 81

Fertilizantes Desembarque 1.395.695 325.278 23 77

Tabela 3 – Divisão modal atual
Fonte: SAFF. Elaboração: LabTrans/UFSC

Tabela 4 – Divisão modal futura (cenários pessimista e otimista)
Fonte: Declaração de Rede; SAFF; LabTrans/UFSC. Elaboração: LabTrans/UFSC

Portanto, recomenda-se que 
os esforços para aumentar a 
capacidade do canal de acesso 
aquaviário ao Complexo 
Portuário de São Francisco do Sul 
concentrem-se prioritariamente 
na realização de estudos e 
projetos que viabilizem a retirada 
da restrição de navegação 
noturna. Um exemplo disso é 
o alargamento e a atenuação 

da curva de ligação entre os 
canais externo e interno e o 
uso de rebocadores escort 

acompanhando a navegação no 
canal externo.

A eliminação da restrição de 
janela de maré horizontal 
(estofo), simulada na alternativa 
“B” para o canal externo, e na 
alternativa “C” para a atracação/

desatracação, não resulta em um 
ganho expressivo de capacidade, 
tendo em vista que a maioria das 
embarcações para o ano de 2045 
é de grande porte e faz uso da 
janela de maré vertical. Portanto, 
fora do período de estofo de 
preamar, a profundidade do 
acesso aquaviário não seria 
suficiente para estes navios 
realizarem as manobras.

Com relação ao TUP Porto Itapoá, não há previsão de investimentos em acesso ferroviário e, portanto, a 
movimentação de cargas continuará acontecendo 100% via modal rodoviário.

ACESSO RODOVIÁRIO

ACESSO À HINTERLÂNDIA

Para acessar o Porto de São 
Francisco do Sul e o TUP 
Porto Itapoá, a principal via 
de ligação com a hinterlândia 
é a BR-101, já que os veículos 
de carga rodoviários que 
movimentam os produtos 
operados no Porto se destinam 
ou se originam principalmente 
nos estados do Paraná, de 

Santa Catarina, de 
Mato Grosso do Sul e 
de Mato Grosso. 

No trajeto ao Porto de São 
Francisco do Sul, a BR-101 
conecta-se à BR-280, que se 
estende até o Porto. No acesso 
ao TUP Porto Itapoá, a BR-
101 conecta-se à SC-417 e, na 

sequência, à SC-416, a qual 
possibilita a ligação com a 
via do entorno, denominada 
Estrada José Alves, que, por 
sua vez, se estende até a 
portaria de acesso ao TUP.

A localização das rodovias da 
hinterlândia pode ser vista na 
Figura 18.
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Figura 18 – Localização aproximada das 
rodovias da hinterlândia
Fonte: Google Earth. 
Elaboração: LabTrans/UFSC

Foi realizada uma análise dos 
níveis de serviço utilizando a 
metodologia do Highway Capacity 
Manual (HCM). Para tanto, foram 

feitas análises de sazonalidade 
com relação à movimentação 
total de cargas do Porto de São 
Francisco do Sul, considerando os 

meses de maior movimentação no 
porto (julho) e de maior fluxo nas 
rodovias (janeiro), cujos resultados 
constam na Figura 19. 

Figura 19 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia 
Fonte: Google Earth. Elaboração: LabTrans/UFSC

A situação mais crítica é 
observada no mês de janeiro 
na BR-280, em que todos os 
trechos analisados apresentam 
nível de serviço E, ou seja, 
a rodovia já opera em sua 
capacidade durante o mês de 
pico. Isso ocorre em virtude 
do alto volume de veículos de 
passeio presentes na região 
durante o verão. No mês de 

julho, em que se verifica maior 
volume de movimentação de 
cargas no Porto, o LOS varia 
entre D e E na BR-280.

Com base na divisão modal 
atual e futura apresentada 
anteriormente, foi realizada a 
comparação entre a demanda 
e a capacidade sobre as 
vias de acesso rodoviário à 

hinterlândia, de acordo com 
o Volume de Hora Pico (VHP) 
obtido no cenário futuro (2045) 
comparado com o VHP que 
correspondente ao LOS D e ao 
LOS E, que consiste no VHP 
mais próximo da capacidade 
da via, bem como a indicação 
do ano em que se estima que 
esses níveis de serviço sejam 
alcançados.

RODOVIA CARACTERÍSTICAS

BR-280

■ Pista simples com duas faixas de rolamento
■ Limite de velocidade: 80 km/h
■ Conservação do pavimento e sinalização boas
■ Tráfego intenso no período de veraneio
■ Única ligação rodoviária do Porto de São Francisco do Sul com sua hinterlândia
■ Conflitos com o modal ferroviário

BR-101

■ Pista duplicada com quatro faixas de rolamento
■ Limites de velocidade: 

◆ 100 km/h para veículos leves e 
◆ 80 km/h para veículos pesados

■ Conservação do pavimento e sinalização boas
■ Principal via de conexão Norte-Sul entre os município do litoral do estado e conexão com estados vizinhos
■ Tráfego intenso, principalmente no verão

SC-417

■ Pista simples com duas faixas de rolamento
■ Limite de velocidade: 60 km/h
■ Conservação do pavimento e sinalização boas
■ Presença de semáforos na entrada da cidade de Garuva causa congestionamentos e atrasos

SC-416
■ Pista simples com duas faixas de rolamento
■ Limite de velocidade: 80 km/h
■ Conservação do pavimento e sinalização boas
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SEGMENTOS NA HINTERLÂNDIA DEMANDA CAPACIDADE

RODOVIA TRECHO SNV
EXTENSÃO 

(M)
VHP 

(2045)
VHP 

(LOS D) ANO
VHP 

(LOS E) ANO
BR-280 280BSC0015 2,4 2.208 2.767 2053 3.011 2056

BR-280 280BSC0020 8,7 2.695 2.620 2044 2.773 2046

BR-280 280BSC0030 3,7 2.695 2.620 2044 2.773 2046

BR-280 280BSC0040 16,1 1.468 2.653 2066 2.888 2069

BR-280 280BSC0050 4,3 1.468 2.729 2067 3.055 2071

Tabela 5 – Comparação demanda vs. capacidade: hinterlândia - 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC

SEGMENTOS NA HINTERLÂNDIA DEMANDA CAPACIDADE

RODOVIA
TRECHO 

SNV
EXTENSÃO 

(M)
VHP 

(2045)
VHP 

(LOS D) ANO
VHP 

(LOS E) ANO
BR-101 101BSC3810 6,2 3.324 2.730 2038 3.055 2042

BR-101 101BSC3830 21 3.324 2.655 2037 2.888 2040

BR-101 101BSC3850 11,2 3.324 2.655 2037 2.888 2040

BR-101 101BSC3870 19 3.324 2.655 2037 2.888 2040

BR-101 101BSC3890 16,9 3.324 2.730 2038 3.055 2042

BR-280 280BSC0015 2,4 2.208 543 1995 1.190 2023

BR-280 280BSC0020 8,7 2.695 541 1988 1.223 2017

BR-280 280BSC0030 3,7 2.695 556 1989 1.124 2014

BR-280 280BSC0040 16,1 1.468 566 2011 1.109 2035

BR-280 280BSC0050 4,3 1.468 520 2008 1.206 2038

SC-417 - 12 969 685 2033 1.221 2053

SC-416 - 24,6 259 664 2078 1.210 2099

Tabela 6 – Comparação demanda vs. capacidade com a BR-280 duplicada: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC

As obras de duplicação da BR-
280 possibilitam a ampliação da 
capacidade da rodovia; ainda 
assim, nota-se que nos trechos 

situados próximos da cidade de 
Araquari (SC), possuem previsão 
de alcançar o nível de serviço 
D antes de 2045. Se a demanda 

projetada se confirmar, há 
previsão de que, após 2045, esses 
trechos operem na capacidade, 
com LOS E.

ACESSO AO ENTORNO PORTUÁRIO

Em São Francisco do Sul, as vias do 
entorno portuário (Figura 20) são 
coincidentes com a BR-280; são elas: 
Rua Engenheiro Leite Ribeiro, Rua 

Alfred Darci Adison e Rodovia Olívio 
Nobrega. Esta última, em certo 
momento, passa a ser chamada 
exclusivamente de BR-280. No TUP 

Porto Itapoá, a Estrada José Alves 
(Figura 20) se conecta diretamente 
com a SC-416 e se estende até a 
portaria do terminal.

VIA CARACTERÍSTICAS

RUA ENG. 
LEITE 
RIBEIRO

■ Pista simples com duas faixas de rolamento
■ Limite de velocidade: 60 km/h
■ Existência de acostamento em apenas um sentido
■ Conservação do pavimento boa e sinalização regular, apresentando desgaste na sinalização horizontal
■ Presença de caminhões estacionados ao longo da via

RUA ALFRED 
DARCI 
ADISON

■ Pista simples com duas faixas de rolamento
■ Limite de velocidade: 30 km/h
■ Não há acostamento
■ Conservação do pavimento boa e sinalização regular, apresentando desgaste na sinalização horizontal
■ Estacionamento de caminhões na faixa lateral da pista
■ Conflito rodoferroviário que interfere significativamente nas operações portuárias. A interferência dos trens 
obstrui o tráfego durante, pelo menos, 3 momentos diariamente

ESTRADA 
JOSÉ ALVES

■ Pista simples com duas faixas de rolamento
■ Limite de velocidade: 40 km/h
■ Apesar de os caminhões aguardarem acesso ao terminal no acostamento, a situação não gera transtornos o 
entorno do terminal, uma vez que a via é dedicada ao tráfego portuário.

Figura 20 – Vias do entorno do Porto de São Francisco do Sul e do TUP Porto Itapoá
Fonte: Google Earth. Elaboração: LabTrans/UFSC
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Figura 21 – LOS 
acessos 

rodoviários: 
entorno portuário

Fonte: Google 
Earth. Elaboração: 

LabTrans/UFSC

A rodovia de acesso ao TUP Porto 
Itapoá, Estrada José Alves, não 
possui problemas relacionados 
à capacidade, operando 
atualmente com LOS B. 
Os trechos do entorno do Porto 

de São Francisco do Sul operam 
com nível de serviço próximos 
da capacidade, nível D em julho 
e nível E em janeiro, fato que 
exige maior atenção, dada a 
perspectiva de aumento na 

movimentação de cargas e do 
fluxo de veículos. Essa situação 
deve se refletir também no 
futuro, como mostram as 
informações apresentadas a 
seguir. 

A Estrada José Alves possui 
as melhores condições de 
trafegabilidade, de modo 
que não deve alcançar sua 
capacidade, mesmo diante 

da previsão otimista de 
incremento no volume de 
tráfego para o ano de 2045. 
Já os trechos analisados da 
B-280 no entorno portuário, 

que já se encontram 
saturado, como observado 
anteriormente, possuem 
previsão de passarem por 
obras de duplicação.

A partir das informações apresentadas, nota-se que a duplicação amplia consideravelmente a capacidade 
rodoviária, contudo, mesmo com essa obra, o LOS D é alcançado antes do ano de 2045 para os três cenários.

Os níveis de 
serviço descritos 
podem ser 
observados na 
Figura 21 para 
os meses de 
janeiro e de 
julho de 2014.

SEGMENTOS NO ENTORNO DEMANDA CAPACIDADE

RODOVIA
TRECHO 

SNV
EXTENSÃO 

(M)

VHP 
PESSIMISTA 

(2045)

VHP 
TENDENCIAL 

(2045)

VHP 
OTIMISTA 

(2045)
VHP  

(LOS D) ANO
VHP 

(LOS E) ANO

BR-280 280BSC0005 3,8 2.070 2.222 2.375 527 1994 1.110 2020

BR-280 280BSC0010 16,8 2.070 2.222 2.375 542 1995 1.110 2020

Estrada 
José Alves

- 7,8 246 261 276 651 2077 1221 2094

Tabela 7 – Comparação demanda vs. capacidade: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC

SEGMENTOS NO ENTORNO DEMANDA CAPACIDADE

RODOVIA
TRECHO 

SNV
EXTENSÃO 

(M)

VHP 
PESSIMISTA 

(2045)

VHP 
TENDENCIAL 

(2045)

VHP 
OTIMISTA 

(2045)
VHP  

(LOS D) ANO
VHP  

(LOS E) ANO

BR-280 280BSC0005 3,8 2.070 2.222 2.375 1.919 2038 2.167 2042

BR-280 280BSC0010 16,8 2.070 2.222 2.375 1.919 2038 2.167 2042

Tabela 8 – Comparação demanda vs. capacidade com a BR-280 duplicada: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Santa Catarina, Brasil.
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PORTARIAS DE ACESSO

Foi realizado um estudo a respeito da sistemática 
de acesso a cada uma das portarias, da quantidade 
de gates e dos equipamentos existentes para, 
posteriormente, auxiliarem na simulação de filas.

A Figura 22 e a Figura 23 apresentam, 
respectivamente, as localizações das portarias 
de acesso do Porto de São Francisco do Sul e do 
TUP Porto Itapoá.

Figura 23 – Portarias de 
acesso ao TUP Porto Itapoá

Fonte: Google Earth. 
Elaboração: LabTrans/UFSC

Figura 22 – Portarias de 
acesso aos terminais e 

pátios que compõe o Porto 
de São Francisco do Sul

Fonte: Google Earth. 
Elaboração: LabTrans/UFSC

Com base nas informações obtidas a respeito dos processamentos nas portarias das instalações portuárias 
do Complexo, foram realizadas simulações no sentido de identificar a formação de filas nos gates de acesso, 
considerando tanto o cenário atual, quanto os cenários futuros.

Os resultados das simulações realizadas tanto para as instalações do Porto Público quanto para o TUP Porto 
Itapoá, no cenário atual, apontaram um tamanho expressivo de filas na Portaria 01 da Autoridade Portuária, 
no período de maior movimentação dos pátios que se situam em seu interior.

Os principais motivos que levam à formação de filas nesse local são:

 » Essa portaria possui apenas dois gates reversíveis, 
os quais podem funcionar ora como entrada, ora 
como saída;

 » Elevado volume de veículos demandam a 
infraestrutura diariamente (cerca de 750 veículos no 
dia de maior movimentação) e 

 » Tempo de processamento de quase 2 minutos, 
tanto na entrada quanto na saída, em função da 
inexistência de equipamentos de automatização, 
que, em geral, contribuem para a agilidade dos 
processos de conferência física e documental nas 
entradas e saídas.

As filas causadas no período crítico do Porto 
de São Francisco do Sul podem acarretar no 
bloqueio da Rua Engenheiro Leite Ribeiro, pois 
há pouco espaço entre a portaria e a referida rua, 
alcançando o entroncamento das ruas Alfred Darci 
Adison e Engenheiro Leite Ribeiro. Assim, as filas 
são transferidas para os acostamentos no entorno 
portuário, onde muitos caminhões ficam irregularmente 

estacionados aguardando acesso ao Porto. 
No caso do acesso às portarias do TUP Porto Itapoá, 
as simulações apresentaram um valor máximo de 
oito caminhões aguardando na fila no cenário atual, 
que podem se dividir entre os dois gates de acesso 
do terminal. Dessa forma, a formação das filas no 
terminal não representa um gargalo uma vez que a 
via é de uso exclusivo do terminal.
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Gráfico 7 – Formação de filas nos gates do Porto de São Francisco do Sul
Elaboração: LabTrans/UFSC

CENÁRIO ATUAL

Com relação às portarias 
de acesso aos terminais, os 
respectivos gates de entrada 
e saída não apresentaram 
formação de filas relevantes no 
cenário atual. Tal fato pode ser 
explicado em função de Bunge, 
Terlogs e TESC utilizarem o 
pátio de triagem Sinuelo, 
localizado no Km 22 da rodovia 
BR-280, a fim de evitar que os 
caminhões fiquem estacionados 

nas vias do entorno portuário, 
aguardando a entrada no Porto 
de São Francisco do Sul.

Destaca-se que o pátio Sinuelo 
está localizado à esquerda da 
via no sentido em direção ao 
Porto e, portanto, os caminhões 
precisam cruzar a BR-280 para 
acessá-lo. Além da fila que 
se forma com frequência no 
acostamento da rodovia, a 

manobra para entrar e sair do 
local constitui um fator de risco, 
podendo ocasionar acidentes.

As simulações dos cenários futuros 
indicam a formação de filas ao longo 
de três dias consecutivos e refletem, 
sobretudo, quando comparado ao 
cenário atual, o grande aumento 
no volume de cargas previstos 
para o TUP Porto Itapoá, o qual 
utiliza apenas o modal rodoviário Gráfico 8 – Formação de filas nos gates do Porto de São Francisco do Sul no cenário tendencial para o ano de 2045

Elaboração: LabTrans/UFSC

CENÁRIO TENDENCIAL

para seu escoamento. Dessa 
forma, verifica-se que, haverá 
um elevado número de veículos 
na portaria aguardando acesso 
ao terminal. Porém, no cenário 
tendencial, essas filas não tendem 
a se acumular de um dia para o 
outro, pois a portaria não possui 
capacidade para atender toda a 
demanda futura com a quantidade 
de gates que possui e o tempo de 
processamento em cada um deles.

Para a Portaria 01 da Autoridade 
Portuária, o resultado 
apresentado ainda acarreta em 
uma situação ruim. Contudo, 
está em projeto a implantação 
de uma nova portaria de acesso 
ao Porto de São Francisco 
do Sul, que deverá estar 
pronta em 2017 e contará 
com três gates reversíveis 
dotados de equipamentos de 
automatização e balanças, 

que aumentarão a capacidade 
de atendimento de veículos 
no Porto. Com a nova portaria 
implementada, espera-se que 
a interferência gerada na Rua 
Engenheiro Leite Ribeiro, com 
o bloqueio dos veículos que 
necessitam acessar os demais 
terminais seja mitigada, haja 
vista uma maior disponibilidade 
de gates aliada ao seu 
posicionamento estratégico.
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ACESSO FERROVIÁRIO

ACESSO À HINTERLÂNDIA

Na Figura 24 é possível visualizar a hinterlândia ferroviária, tomando como base os 
dados de 2014, e como ela se insere na malha ferroviária.

Figura 24 – Hinterlândia 
ferroviária do Complexo 

Portuário de São Francisco 
do Sul em 2016

Fonte: ANTT. 
Elaboração: LabTrans/UFSC

O acesso ferroviário de São Francisco 
do Sul é denominado EF-485, 
fazendo a ligação dos municípios 
de São Francisco do Sul e de Mafra, 
ambos em Santa Catarina. O marco 
inicial da EF-485 está localizado no 
pátio ferroviário de São Francisco do 
Sul e a partir deste segue no sentido 
oeste, em via singela, em direção ao 
município de Mafra.

O trecho ferroviário é composto por 
212 km e possui 13 pátios ferroviários 
dentro do estado de Santa Catarina.  

O traçado ferroviário é 
desenvolvido ao longo da  
BR-280 e tem como principal 
gargalo a ocupação urbana ao 
longo da ferrovia bem como 
trechos com limitações de 
velocidade, com destaque para 
os seguintes pontos:

 » O segmento com menor 
velocidade máxima autorizada 
(15 km/h) está localizado no 
perímetro urbano de São 
Francisco do Sul.

 » O segmento entre Jaraguá do 
Sul e Joinville, que apresenta 
VMA de 20 km/h, corresponde a 
um local com várias passagens 
em nível ao longo da via.

 » Perímetros urbanos de Jaraguá 
do Sul e Joinville, por conta das 
passagens em nível, diminuem 
a velocidade operacional.

 » A Serra do Mar apresenta 
pequenos raios de curvatura e 
rampas máximas com até 3% 
de inclinação

Figura 25 – Acesso ferroviário no entorno portuário
Fonte: ANTT. Elaboração: LabTrans/UFSC

O mapa identificando a via ferroviária que pertence ao entorno portuário pode ser visto na Figura 25.
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 » Existência de onze locais 
de passagem em nível, 
inclusive com a presença 
de pedestres e ciclistas.

 » Presença de sinalização 
vertical, sem cancela.

 » Ausência de sonorização.

O principal gargalo das vias de 
acesso ferroviárias do entorno 
portuário é a passagem em 
nível existente próxima ao 
pátio ferroviário existente nas 
imediações do porto. Devido à 
conformação do pátio ferroviário 
ali existente, as manobras 
ferroviárias para acesso aos 

terminais da Terlogs e da Bunge 
são realizadas fora do pátio, 
causando conflitos com veículos 
de carga e de passeio. 

A relação entre a demanda e 
a capacidade do transporte 
ferroviário no Porto de São 
Francisco do Sul é estática, 

pois existe pouca capacidade 
disponível e esta já foi 
totalmente alocada nos estudos 
de demanda futura. Entretanto, 
foram analisadas algumas 
possibilidades de ações e 
investimentos que podem 
influenciar a relação entre a 
demanda e a capacidade.

Simulação realizada a partir da observação de um período de 24 horas 
de operações no mês de outubro de 2015, em que as composições 
ferroviárias chegaram ao Porto com 85 a 86 vagões; ou seja, sinaliza 
que a operação ferroviária comporta um trem tipo com maior extensão. 
Neste cenário, é considerado que a ferrovia não recebe investimentos 
em infraestrutura e nem em material rodante, apenas são considerados 
os vagões adicionais, dessa forma cada trem comporta até 5.160 
toneladas, representando um acréscimo de 23% no volume 
transportado, se comparado à projeção tendencial. 

Trata-se da utilização do trem tipo descrito no Cenário 1 com a 
tonelagem por vagão descrita no Cenário 2. Com essa configuração, o 
trem poderá transportar até 6.880 toneladas, aumentando em 64% sua 
movimentação, sem alteração na capacidade informada de 5,1 pares de 
trens por dia.

Na Tabela 9 são comparadas as premissas de cada cenário. Na mesma tabela, é também 
possível verificar o incremento de capacidade quando relacionado com a projeção tendencial, 
que é a base para as análises.

PREMISSAS E CARACTERÍSTICAS DOS CENÁRIOS

CENÁRIOS
VAGÕES/

TREM TU/VAGÃO TU/TREM

AUMENTO DE 
CAPACIDADE 

(%) VAGÕES/DIA
Projeção Tendencial – PT 70 60 4.200 252 -

Cenário 1 – C1 86 60 5.160 310 23

Cenário 2 – C2 70 80 5.600 252 33

Cenário 3 – C3 86 80 6.880 310 64

Tabela 9 – Características dos cenários simulados
Elaboração: LabTrans/UFSC

Dessa forma, pode-se concluir que há possibilidade de expansão da movimentação ferroviária, 
sem alteração da capacidade instalada da via.

CENÁRIOS:

No município, a extensão da ferrovia é de 19 quilômetros  
e possui as seguintes características:  

1

Foi informado pela APSFS que há a possibilidade de a concessionária 
substituir os trilhos existentes na via férrea por trilhos com maior 
capacidade, permitindo que vagões com até 80 toneladas úteis possam 
circular na ferrovia. Ainda não existe um parecer oficial por parte da 
concessionária sobre a viabilidade do empreendimento, entretanto, 
caso venha a se concretizar, o trem tipo oficial com 70 vagões poderia 
transportar até 5.600 toneladas, representando um acréscimo de 33% na 
movimentação, sem que haja alteração na operação ferroviária declarada.

2

3
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OUTROS RESULTADOS RELEVANTES
Além das análises diagnósticas 
e prognósticas voltadas para as 
instalações portuárias, acesso 
aquaviário e acessos terrestres, 
o Plano Mestre do Complexo 
Portuário de São Francisco do Sul 
também se dedicou em analisar 
temas como: meio ambiente, 
interação porto–cidade e gestão 
administrativa e financeira da 
Autoridade Portuária.

No âmbito da análise da relação 
porto–cidade, dentre outros 

aspectos, foram analisados 
os Planos Diretores dos 
municípios de São Francisco 
do Sul e de Itapoá, além 
da Lei do Zoneamento que 
determina o uso e a ocupação 
do solo, aspecto no qual foram 
identificadas algumas questões 
que merecem destaque. 

No caso de São Francisco do 
Sul, foram identificadas três 
regiões dentro da Zona Portuária 
(ZP-1) sendo utilizadas para 

outros fins. A principal delas 
é a Comunidade Bela Vista, 
que está localizada dentro da 
poligonal do porto organizado 
e constitui um impasse aos 
projetos de expansão e novos 
investimentos. Além disso, no 
entorno portuário identifica-se 
conflitos na mobilidade urbana 
gerados principalmente pela 
passagem de nível da ferrovia em 
importantes avenidas da cidade 
e pelas filas de caminhões nas 
avenidas de acesso ao porto.

Figura 26 – Áreas com conflitos de uso em São Francisco do Sul.
Fonte: Imagem do satélite GeoEye. Elaboração: LabTrans/UFSC

Em Itapoá, o terminal foi implantado em uma zona afastada da área de maior densidade 
demográfica do município, minimizando os possíveis conflitos da movimentação portuária 
com o urbano. A localização do terminal também possibilita futuras expansões e a instalação 
de atividades de apoio logístico em sua retroárea.

Figura 27 – Áreas com conflitos de uso no TUP Porto Itapoá 
Fonte: Imagem do satélite GeoEye. Elaboração: LabTrans/UFSC

Quanto às temáticas referentes a meio ambiente e gestão administrativa e 
financeira, não foram identificados aspectos de maior sensibilidade quanto ao 

desenvolvimento do Complexo Portuário de São Francisco do Sul.
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ANÁLISE 
ESTRATÉGICA
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A análise estratégica realizada no 
Plano Mestre de São Francisco do 
Sul compreende o levantamento 
das forças e fraquezas do 
complexo portuário tendo em 
vista seu ambiente interno, sob 

a perspectiva dos aspectos que 
privilegiam ou prejudicam sua 
competitividade em relação aos 
seus principais concorrentes.

Além disso, também são 

levantadas as oportunidade 
e ameaças sob a perspectiva 
do ambiente externo, que 
compreende o contexto 
conjuntural ao qual o Complexo 
Portuário pertence e está sujeito.

Porto de São Francisco do Sul
Santa Catarina, Brasil.

 » Boa estrutura para movimentação de contêiner no 
TUP Porto Itapoá

 » Característica multiuso do Porto de  
São Francisco do Sul 

 » Relevância na movimentação de granéis vegetais

 » Referência na movimentação de  
produtos siderúrgicos

 » Existência de projetos de expansão aprovados pela 
SPP/MTPA e pela ANTAQ

 » Disponibilidade de áreas para expansão

 » Existência de pátio de triagem para caminhões

 » Fluxo organizado e pavimentação adequada dentro 
das instalações portuárias

 » Infraestrutura viária satisfatória em vias da 
hinterlândia e do entorno portuário

 » Integração à malha ferroviária nacional

 » Existência de planos diretores municipais recentes

 » Baixa interferência entre as dinâmicas urbana e 
portuária no TUP Porto Itapoá

 » Existência de estudos ambientais atualizados

 » Existência de ações da Autoridade Portuária a fim de 
aprimorar a gestão ambiental

 » Terminais certificados pela ISO 14001

 » Plano de Área (PA) em fase de implantação na região 
da Baía da Babitonga

 » Instalações portuárias possuem licenças ambientais

 » Realização de reuniões com intervenientes

 » Indicadores financeiros positivos e crescentes

 » Existência de planejamento de investimentos

 » Realização de investimento em Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC)

 » Integração entre os setores da APSFS

 » Limitação das áreas de pátios para contêineres

 » Apenas um berço especializado na movimentação 
de grãos vegetais

 » Restrição à navegação na curva de ligação entre o 
canal externo e o canal interno

 » Dificuldades para atracação nos berços dos portos

 » Espera por atracação

 » Conflito rodoferroviário

 » Carência de um sistema de agendamento único da 
Autoridade Portuária para sequenciamento do fluxo 
de veículos que se dirige ao Porto

 » Localização inadequada do pátio de triagem para 
caminhões situado na BR-280

 » Infraestrutura insatisfatória nos gates do Porto 
Público Conflitos entre o tráfego urbano e portuário

 » Capacidade da principal via de acesso está saturada

 » Acesso ferroviário obsoleto e inadequado

 » Existência de ocupações populacionais na área do 
Porto Organizado e do TUP Porto Itapoá 

 » Conflito porto–cidade

 » Localização da comunidade Bela Vista dificulta a 
expansão portuária

 » Ausência de certificação ISO 14001 no Porto de São 
Francisco do Sul

 » Não constituição de uma SPE

 » Metade dos cargos de gerência são ocupados por 
funcionários comissionados

 » Falta de desenvolvimento de um planejamento 
estratégico próprio

 » Falta de planejamento comercial

 » Falta de um diagnóstico interno de  
recursos humanos

 » A APSFS não possui sistema de custeio

 » Falta de indicadores de desempenho

 » Elevada dependência da arrecadação tarifária

FORÇAS FRAQUEZAS
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 » Crescimento de demanda de exportação  
de soja e milho

 » Crescimento da movimentação de carga geral no 
Porto de São Francisco do Sul

 » Proximidade com Joinville e Vale do Itajaí

 » Proposta de antecipação da renovação dos 
contratos de concessão ferroviária

 » Oportunidade de redução de custos em razão da 
provável diminuição dos impactos ambientais e da 
celeridade no processo de licenciamento

 » Desvalorização do Real

 » Arrendamento do Berço 401

 » Atração de novas cargas

 » Aumento da arrecadação na tabela de  
acesso aquaviário

 » Construção da nova portaria do Porto de São 
Francisco do Sul

 » Investimentos nos portos concorrentes – 
contêineres e grãos

 » Investimentos em infraestrutura logística 
privilegiando os portos do Arco Norte

 » Empecilhos e atrasos na execução das obras de 
duplicação da BR-280

 » Paralisação das obras dos contornos ferroviários de 
São Francisco do Sul e Joinville

 » Quantidade insuficiente de gates de acesso ao  
TUP Porto Itapoá

 » Complexo Portuário inserido em uma área 
ambientalmente sensível

 » Revisão da Lei estadual nº 14.675 de 13 de abril de 2009

 » Entraves no licenciamento para emissão da Licença 
de Instalação do Berço 401

 » Retração da economia

 » Perda de serviços de linha regular

 » Limitações nos acessos terrestres

 » Redução da arrecadação tarifária

 » Dependência de movimentações de cadeias 
logísticas verticalizadas

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

PLANO DE AÇÕES

A partir dos resultados das análises apresentadas neste Sumário Executivo, construiu-se o  
Plano de Ações, apresentado na tabela a seguir, que elenca todas as iniciativas necessárias para a 
adequação do Complexo Portuário em estudo no sentido de atender, com elevado nível de serviço, 
a demanda direcionada ao Complexo atualmente, bem como no futuro.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO DA AÇÃO INSTALAÇÃO 
PORTUÁRIA STATUS RESPONSÁVEL PRAZO 

MELHORIAS OPERACIONAIS

1
Aperfeiçoamento do registro 
dos data-horas de início e fim 
das operações portuárias

Complexo Portuário Não iniciado APSFS 1 ano

2
Fomento à redução dos tempos 
médios de estadia dos granéis 
vegetais

Complexo Portuário Não iniciado APSFS, Terminais 
retroportuários 17 anos

INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
1 Implantação do TGSC TGSC Iniciado TGSC 2 anos

2 Expansão da armazenagem do 
TUP Porto Itapoá TUP Porto Itapoá Iniciado TUP Porto Itapoá 2 anos

3 Expansão do píer do TUP Porto 
Itapoá TUP Porto Itapoá Não iniciado TUP Porto Itapoá 3 anos

4 Construção do berço 401 Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado Arrendatário 5 anos

ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO

1

Conclusão da duplicação da 
BR-280 entre os municípios 
de São Francisco do Sul (SC) e 
Jaraguá do Sul (SC) do Km 0 ao 
Km 36,7

Complexo Portuário Iniciado DNIT 3 anos

2
Fomento à melhoria da 
infraestrutura da BR-101/SC do 
Km 0 ao Km 74,3

Complexo Portuário Não iniciado APSFS, SPP/MTPA 
e DNIT 1 ano

3
Fomento à melhoria na 
infraestrutura da Portaria 
APSFS 01 

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS e SPP/

MTPA 1 ano

4
Fomento à melhoria na 
infraestrutura da portaria de 
caminhões no TUP Porto Itapoá

TUP Porto Itapoá Não iniciado TUP Porto Itapoá 1 ano

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO DA AÇÃO INSTALAÇÃO 
PORTUÁRIA STATUS RESPONSÁVEL PRAZO 

ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO

5

Fomento à implantação de 
um sistema de agendamento 
para cadenciar os acessos 
dos veículos de carga que se 
destinam ao Porto

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 1 ano

6
Fomento à implantação de uma 
nova área de apoio logístico 
que atenda ao Porto

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 1 ano

7 Fomento à construção do anel 
rodoferroviário Complexo Portuário Não iniciado SPP/MTPA 1 ano

8 Fomento à construção do contorno 
ferroviário de Jaraguá do Sul Complexo Portuário Não iniciado SPP/MTPA 1 ano

9
Fomento à substituição dos 
trilhos TR37 e TR45 da linha 
Mafra-São Francisco do Sul

Complexo Portuário Não iniciado SPP/MTPA 1 ano

10
Conclusão das obras do 
contorno ferroviário de 
São Francisco do Sul

Complexo Portuário Obra paralisada VALEC A ser definido pela 
VALEC

11
Conclusão das obras 
do contorno ferroviário 
de Joinville

Complexo Portuário Obra paralisada DNIT A ser definido pelo 
DNIT

12 Construção da Ferrovia 
Litorânea Complexo Portuário Não iniciado VALEC A ser definido pela 

VALEC

13 Construção da Corredor 
Ferroviário de Santa Catarina Complexo Portuário Não iniciado VALEC A ser definido pela 

VALEC

14

Fomento a estudos para 
redução da FAQ sem 
intervenções na atual 
infraestrutura aquaviária

Complexo Portuário Não iniciado APSFS Indeterminado
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO DA AÇÃO INSTALAÇÃO 
PORTUÁRIA STATUS RESPONSÁVEL PRAZO 

GESTÃO PORTUÁRIA 

1 Atualização do PDZ Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 10 meses

2 Constituição de uma SPE Porto de São 
Francisco do Sul Em andamento Governo Estadual 

e APSFS 1 ano

3
Desenvolvimento de um 
programa de capacitação 
próprio

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 1 ano

4 Implantação de Planejamento 
Estratégico próprio

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 1 ano

5
Implantação de um plano de 
compromissos e metas de 
desempenho empresarial

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 2 anos

6
Adaptação do sistema contábil 
ao padrão do Plano de Contas 
da SPP/MTPA

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 1 ano

7
Equilíbrio na relação 
entre receitas tarifárias e 
patrimoniais

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado APSFS 2 anos

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO DA AÇÃO INSTALAÇÃO 
PORTUÁRIA STATUS RESPONSÁVEL PRAZO 

MEIO AMBIENTE 

1

Implantação de um sistema 
de tratamento de efluentes 
sanitários de nível secundário 
no porto organizado

Porto Público Não iniciado APSFS 2 anos

2
Ampliação do sistema de 
drenagem para toda a área de 
pátio do TESC

TESC Não iniciado TESC 2 anos

3 Implantação de caixas 
separadoras de água e óleo Complexo Portuário Não iniciado

APSFS, 
arrendatários e 

TUPs
2 anos

4 Busca pela certificação ISO 
14001 Porto Público Não iniciado APSFS 1 ano

5

Efetivação da implantação 
do plano integrado de 
monitoramento da Baía da 
Babitonga

Complexo Portuário Não Iniciado

Ibama, FATMA,  
APSFS, Porto 

de Itapoá, 
arrendatários.

1 ano

6

Interceder perante o órgão 
ambiental estimulando a 
implantação do plano de área 
dos planos de emergência 
ambiental (PEI) dos portos do 
complexo

Complexo Portuário Não Iniciado

Ibama, FATMA, 
APSFS, Porto 

de Itapoá, 
arrendatários.

1 ano

7

Efetivação dos programas 
ambientais propostos pelo 
órgão ambiental atrelados 
à renovação das licenças 
ambientais vigentes para a 
APSFS e seus arrendatários

Complexo Portuário Iniciado
APSFS, Porto 

de Itapoá, 
arrendatários

1 ano
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO DA AÇÃO INSTALAÇÃO 
PORTUÁRIA STATUS RESPONSÁVEL PRAZO 

PORTO–CIDADE 

1
Continuidade do Programa de 
Realocação da Comunidade 
Bela Vista.

Porto de São 
Francisco do Sul Paralisado APSFS 1 ano

2 Mitigação dos conflitos de 
mobilidade urbana

Porto de São 
Francisco do Sul Não iniciado

APSFS, ALL, 
Prefeitura de São 
Francisco do Sul, 
Governo Estadual 

1 ano

3 Qualificação urbana 
do entorno portuário

Porto de São 
Francisco do Sul Paralisado

APSFS, Prefeitura 
de São Francisco 
do Sul e Governo 

do Estado de 
Santa Catarina

Indefinido

4
Realização e acompanhamento 
de iniciativas socioambientais 
com a comunidades do entorno

Porto de São 
Francisco do Sul Iniciado APSFS Contínuo

5
Fortalecer a comunicação entre 
a Autoridade Portuária e o 
Poder Público

Porto de São 
Francisco do Sul Paralisado

APSFS, Prefeitura 
de São Francisco 
do Sul e Governo 

do Estado de 
Santa Catarina

Contínuo

Tabela 10 – Plano de Ações do Complexo Portuário de São Francisco do Sul
Elaboração: LabTrans/UFSC 
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