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SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo.
Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil (MTPA), por meio da Secretaria Nacional de Portos (SNP) anteriormente
denominada Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), em cumprimento ao
estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao planejamento do setor portuário nacional.
O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pela SNP/MTPA, entra em
seu terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte ao Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil 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 a
SNP/MTPA. 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. Assim, ao final do segundo ciclo, todas as unidades
portuárias sob a jurisdição da atual SNP/MTPA possuíam seu Plano Mestre atualizado.
Ressalta‐se que a necessidade e a importância da continuidade do planejamento e sua
hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 03,
de 7 de janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário,
definindo os seus instrumentos, assim como o escopo e a interdependência existente entre cada
um desses instrumentos. Nesse tocante, destaca‐se que os Planos Mestres são desenvolvidos
considerando as diretrizes do PNLP, e os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento portuários
(PDZ) devem ser elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos
Mestres.
Assim, o terceiro ciclo desenvolve‐se dentro de um arcabouço de planejamento
estruturado e articulado, de modo que seja garantida a linearidade entre os instrumentos de
planejamento, bem como perpetuada, ao longo de todo o processo, a visão de desenvolvimento
do setor portuário preconizada pelo Governo Federal e estabelecida por meio do PNLP.
No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de
decisões de investimentos, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e 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 Cabedelo destaca
as principais características do Porto de Cabedelo, única instalação portuária que pertence ao
Complexo, a análise dos condicionantes físicos e operacionais, de seus impactos sobre o meio
ambiente e sua interação com a urbanidade. 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.
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Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo”,
pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada
nº 01/2015, firmado entre a SEP/PR (atual SNP/MTPA) e a UFSC.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que esforços de planejamento sejam realizados no
sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições necessárias para superar os
desafios que lhes vêm sendo impostos, seja no que se refere ao atendimento da demanda, seja
quanto à sua eficiência, fundamental para manter a competitividade do país a qualquer tempo,
em particular nos de crise.
A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos players no
cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes,
dada a distância desses mercados e sua grande escala de operação – exige que o sistema de
transporte brasileiro, especialmente o portuário, seja eficiente e competitivo. O planejamento
portuário, em nível micro (mas articulado com uma política nacional para o setor), pode
contribuir decisivamente para a construção de um setor portuário capaz de oferecer serviços
que atendam à expansão da demanda com custos competitivos e bons níveis de qualidade.
Com base nesse cenário, foi desenvolvido o Plano Mestre do Complexo Portuário de
Cabedelo, cujo Porto Organizado é a única instalação portuária avaliada, considerando temas
como: infraestrutura portuária e de acesso terrestre e aquaviário, operações portuárias, meio
ambiente, interação porto–cidade e gestão portuária.
Foi realizada a projeção da demanda de cargas para o Complexo, bem como uma
estimativa da capacidade de movimentação da sua instalação, o que resultou na identificação da
necessidade de melhorias operacionais, de eventuais novos equipamentos portuários e, finalmente,
de investimentos em infraestrutura. Também foram analisadas as condições dos acessos terrestres
e aquaviário em atender à demanda prevista, com o objetivo de antecipar possíveis déficits de
capacidade que possam se manifestar ao longo do horizonte de planejamento.
Por fim, foi estabelecido um plano de ações que contempla as necessidades de
investimentos para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como
ações estratégicas cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar
procedimentos e as relações do Complexo Portuário com o meio em que está inserido.

1.1.

OBJETIVOS

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Cabedelo é proporcionar
à SNP/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 adequados de serviço.
Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram
considerados os seguintes objetivos específicos:
»
»
»
»
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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 até 2060.
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» Projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de expansão
de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento.
» Proposição das melhores alternativas para superar os gargalos identificados, visando a
eficiente atividade do Porto.

1.2.

ESTRUTURA DO PLANO

O presente documento está dividido em dez capítulos. A seguir, é apresentada uma
breve descrição do conteúdo de cada um deles:
» Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de
uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o leitor
sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
» Projeção de demanda de cargas: apresenta uma visão geral acerca do perfil das
movimentações do Complexo Portuário de Cabedelo, indicando os volumes movimentados e
exibindo os dados por natureza de carga, sentido de movimentação e tipo de navegação para
o ano‐base 2016 considerado no estudo. Além disso, é apresentado o histórico de
movimentação das mercadorias relevantes no Complexo Portuário, para os últimos cinco
anos, detalhado por carga relevante, identificando o sentido da movimentação, as principais
origens e destinos e a taxa de crescimento para cada carga avaliada. Essa seção também
apresenta as principais informações que balizaram a projeção de demanda e os valores
previstos de movimentação até o ano de 2060.
» Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações cadastrais
acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo Portuário de
Cabedelo, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem,
equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de
melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma forma, são apresentados os
indicadores operacionais, as premissas e os critérios considerados para o cálculo da
capacidade portuária de cais e de armazenagem. A partir da comparação entre a demanda
projetada para cada instalação e os valores de capacidade portuária calculados para cada uma
dessas, são apresentados os eventuais déficits de capacidade.
» Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia de
evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações do acesso
aquaviário do Complexo Portuário de Cabedelo. Na sequência é descrito o processo de elaboração
do modelo de simulação, que é utilizado para a definição da capacidade do acesso aquaviário. São
abordadas também a frota atual e a frota que deverá frequentar o Complexo Portuário no
horizonte de análise, de modo a comparar demanda e capacidade do acesso.
» Acesso terrestre: abrange além da divisão modal, as análises dos acessos rodoviários e
ferroviários ao Complexo Portuário. Para ambos os modais são trazidas informações acerca
das vias que conectam as instalações portuárias com suas hinterlândias, e são avaliados os
entornos e depois as condições internas, considerando as especificidades de cada modal.
Após a identificação da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de veículos que
deverá acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então
comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.
» Aspectos ambientais: a seção tem como propósito construir um panorama sobre a influência
do Complexo Portuário no meio em que está inserido, com foco na interação das instalações
portuárias com o meio ambiente. Para isso, é realizada a caracterização da situação ambiental
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»

»

»

»

do Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e da
situação do licenciamento ambiental das instalações que compõem o Complexo.
Análise da relação porto−cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de como
o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano, ambiental, social
e econômico dos municípios nos quais estão localizados, 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 nos cenários atual e
futuro.
Gestão administrativa e financeira das Autoridades Portuárias: contempla a análise sobre a
gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a exploração do
espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados, as informações sobre o quadro
de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade Portuária.
Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do Complexo
Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo tanto o ambiente interno
do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se encontra inserido.
Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas necessárias para a
adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com nível adequado de
serviço, à demanda direcionada a esse Complexo, tanto atualmente quanto no futuro. É
apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das ações ao longo do tempo, que
deverão ser detalhados no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) dos Complexos.

Em suma, a análise estratégica e o plano de ações e investimentos podem ser
considerados a síntese do Plano Mestre, pois são resultados de todas as análises realizadas entre
os capítulos 1 ao 8, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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1.3.

CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO

O Complexo Portuário de Cabedelo é composto exclusivamente pelo Porto de
Cabedelo, que é administrado pela Companhia Docas da Paraíba (Docas‐PB), empresa
pertencente ao Governo do Estado da Paraíba. Os itens a seguir apresentam suscintamente as
principais características do Complexo, cujo detalhamento é realizado nos demais capítulos
deste Plano Mestre.

Localização
O Complexo Portuário localiza‐se no estado da Paraíba, no município de Cabedelo. A
Figura 2 indica a localização do Complexo.

Figura 2 – Localização do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Porto está localizado na foz do rio Paraíba do Norte, tendo suas instalações
construídas integralmente na margem direita, protegidas do mar aberto pelo cabo no qual a
cidade de Cabedelo está inserida. As coordenadas geográficas que indicam a localização desse
Porto são:
» Latitude: 6° 58´21″ S
» Longitude: 34° 50´18″ W.
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Cargas movimentadas e área de influência
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Cabedelo movimentou um total de 946 mil
toneladas de cargas (DOCAS‐PB, 2017b), sendo que as principais são:
» Derivados de petróleo, cuja operação é de desembarque para atendimento da demanda
do estado da Paraíba.
» Coque de petróleo importado e utilizado principalmente para a fabricação de cimento e cal.
» Trigo importado para atendimento da demanda de todo o estado da Paraíba, parte de
Pernambuco e pequena parte de Alagoas.
» Malte e cevada importados e que se destinam à produção de cerveja na unidade da Ambev,
localizada em João Pessoa, e também a Recife.
» Blocos de granito produzido nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, com
destino à exportação.
» Ilmenita, produto de alto valor agregado, destinado à exportação, cuja reserva se localiza
no município de Mataraca, estado da Paraíba.

Assim, de acordo com dados de origem e destino das cargas (ALICEWEB, 2017) e
conforme informações obtidas junto aos players, durante visita técnica ao Complexo Portuário
de Cabedelo, o Porto possui como área de influência os estados da Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Ceará.

Infraestrutura
Segundo a Companhia Docas da Paraíba (DOCAS‐PB, [201‐]b), a infraestrutura de
acostagem do Porto de Cabedelo consiste em um Cais Público acostável de 602 m de
comprimento, dividido em três berços de atracação: 101, 103/105 e 107. Considera‐se, neste
Plano Mestre, dois trechos de cais, conforme ilustrado na Figura 3. Já as instalações de
armazenagem do Porto de Cabedelo são compostas por armazéns, tanques, pátios e silos,
também apresentadas na Figura 3.
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Figura 3 – Localização dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Acessos
Os acessos ao Complexo Portuário de Cabedelo compreendem:
» Acesso rodoviário: a hinterlândia do Complexo Portuário de Cabedelo é composta pelas
rodovias BR‐101 e BR‐230, conhecida como Rodovia Transamazônica, por onde as cargas
com origem ou destino ao Complexo são transportadas. No entorno portuário, a partir da
BR‐230, os veículos com destino ao Terminal Oxbow utilizam a Rua Doutora Maria Luz de
Vasconcelos e a Rua Jair Cunha Cavalcanti, enquanto que os veículos que se dirigem às
demais áreas do Porto de Cabedelo seguem pela Rua Pastor José Alves de Oliveira e pela
Rua Duque de Caxias – vias coincidentes com a BR‐230.
» Acesso ferroviário: a malha férrea associada ao Complexo está concessionada à Ferrovia
Transnordestina Logística (FTL), sendo que, atualmente, o trecho é subconcessionado à
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que o utiliza, exclusivamente, para o
transporte de passageiros.
Acesso aquaviário: o acesso é realizado pela barra, na entrada do estuário do rio Paraíba
do Norte. O canal de acesso ao Porto tem 3 milhas náuticas de extensão e largura entre 120
m e150 m. O calado máximo dos navios para trafegar na bacia de evolução é de 9,14 metros,
com uma preamar mínima de 1,9 m. A atracação no cais é liberada para navios com
comprimento de até 200 m e boca de 40 m.
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2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS
O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas do Complexo Portuário de Cabedelo. A metodologia de projeção da demanda toma como
ponto de partida as projeções realizadas pelo Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), que
se constitui como o principal instrumento de planejamento estratégico do setor portuário
nacional. Apesar dessa complementaridade com o PNLP, o Plano Mestre é voltado à unidade
portuária e, nesse sentido, exige que sejam discutidas questões específicas de cada Complexo.

2.1.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

O método de projeção de demanda no âmbito do Plano Mestre é composto por três
etapas principais: projeção dos fluxos de demanda de cargas, por origem–destino do Brasil,
alocação das movimentações por Complexos Portuários e validação e ajustes de resultados de
cada Complexo.
A projeção dos fluxos de demanda é realizada a partir de um modelo econométrico
que considera o comportamento histórico da demanda de determinada carga e como esta
responde a alterações das variáveis consideradas como determinantes fundamentais destas
movimentações (exportações, importações e cabotagem). Dentre essas variáveis, destacam‐se
o Produto Interno Bruto (PIB), a taxa de câmbio e o preço médio – no caso, de bens que são
relativamente homogêneos (commodities). Assim, tem‐se como premissa que uma variação
positiva na renda resulta em impacto positivo na demanda e que um aumento da taxa de câmbio
(desvalorização do real) tem impacto negativo nas importações, mas positivo no caso das
exportações. Além disso, considera‐se que o histórico de movimentação também é relevante na
determinação da demanda futura, de forma que seja possível captar a inércia da demanda, ou
seja, uma tendência, que não pode ser captada nas demais variáveis. É importante ressaltar que
a demanda dos produtos é estimada para todos os pares origem‐destino relevantes,
constituídos por microrregiões brasileiras e países parceiros.
A partir da geração de uma matriz de cargas, projetadas por origem‐destino, a segunda
etapa refere‐se à alocação desses fluxos, pelo critério de minimização de custos logísticos, para
os clusters portuários nacionais (conforme conceito adotado pelo PNLP). Com base em uma
análise georreferenciada, o sistema avalia e seleciona as melhores alternativas para o
escoamento das cargas, tendo como base três principais parâmetros: matriz origem‐destino,
malha logística e custos logísticos. Destaca‐se que, além da malha logística atual, foram
considerados diferentes cenários de infraestrutura, a partir dos quais obras rodoviárias,
ferroviárias e hidroviárias previstas em planos do Governo Federal passaram a integrar a malha
de transportes planejada para os anos de 2020, 2025, 2030 e 2035.
A metodologia compreende, ainda, uma última etapa que diz respeito à discussão de
resultados para avaliação das expectativas, tanto no âmbito de elaboração do PNLP quanto
durante as visitas técnicas ao Complexo Portuário, no âmbito do Plano Mestre. Com isso, busca‐
se absorver expectativas e intenções não captadas pelos modelos estatísticos como, por
exemplo, questões comerciais, projetos de investimentos, novos produtos ou novos mercados.
Com essas novas informações, é possível, enfim, ajustar os modelos, bem como criar cenários
alternativos de demanda.
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De forma complementar, para que seja possível avaliar as incertezas das previsões
estimadas, foram construídos cenários da projeção de demanda para cada carga . Estes levam
em consideração dois tipos de choques:
3F

»

»

2.2.

Choque tipo 1: Pondera alternativas de crescimento do PIB do Brasil e de seus principais
parceiros comerciais. Para a elaboração dos cenários otimista e pessimista, considera‐se o
desvio médio e a elasticidade do PIB do Brasil e de seus principais parceiros comerciais,
projetados pelo The Economist Unit Intelligence.
Choque tipo 2: Apresenta caráter qualitativo, com base nas entrevistas realizadas às
instituições e ao setor produtivo. Esse choque 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. Destaca‐se o fato de que tais investimentos são avaliados 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.

PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Uma vez descrita sucintamente a metodologia, pode‐se apresentar o perfil da
movimentação recente do Complexo Portuário de Cabedelo. Composto apenas pelas instalações
do Porto Público, o Complexo Portuário é caracterizado por apresentar movimentações de
cargas de cabotagem e longo curso e tendo o granel líquido – combustíveis e químicos como
principal natureza de carga. O infográfico da Figura 4 apresenta a evolução histórica e o perfil
da movimentação do Complexo Portuário, bem como a lista das cargas relevantes a serem
analisadas neste Plano Mestre.
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Cabedelo movimentou um total de 946 mil
toneladas. Com relação ao período observado, entre os anos de 2012 e 2016, a movimentação
de cargas no Complexo Portuário apresentou queda de 51%, com uma taxa média de
crescimento de ‐17% ao ano. Tal redução foi impactada pelos menores volumes observados nas
movimentações de granel sólido mineral (queda de 85%), carga geral (queda de 49%) e granel
líquido – combustíveis e químicos (queda de 40%). Conforme será apresentado nas seções
seguintes, a redução dos volumes movimentados foi consequência principalmente dos
seguintes fatores:
»
»
»

Crise econômica
Início das operações da Refinaria Abreu e Lima (RNEST)
Fim da movimentação de minérios, metais e pedras, que em 2014 representavam 56% do
volume de carga geral.

O granel sólido vegetal foi a única natureza de carga a apresentar crescimento nas
movimentações portuárias, com um incremento de 17% nos volumes.
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Figura 4 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Cabedelo (2016)
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa‐se ainda que o Complexo Portuário de Cabedelo se caracteriza pela elevada
participação relativa dos desembarques, que representaram, em média, 95% das operações
realizadas no período observado. Acerca do tipo de navegação, o que se nota é a predominância
do longo curso, com participação relativa de 58%, em média.
A Figura 5 apresenta as principais características e os resultados de projeção de
demanda do Complexo Portuário de Cabedelo e a Tabela 1 mostra o volume de cargas
projetado, que tem como ano‐base 2016.
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Figura 5 – Resultados consolidados a partir da projeção de demanda do Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)1

1

A área de influência é considerada para movimentações acima de mil toneladas.
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Natureza de carga

Carga

Tipo navegação

Sentido

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

457.015

591.077

645.082

709.473

776.244

839.150

899.005

958.090

1.017.224 1.076.350

Desembarque 457.015

591.077

645.082

709.473

776.244

839.150

899.005

958.090

1.017.224 1.076.350

310.860

328.112

346.559

372.391

397.952

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Granel líquido ‐
combustível e
químicos
Derivados de
petróleo
(exceto GLP)

Cabotagem

Granel sólido vegetal
Trigo

Longo curso

Desembarque 244.734

259.965

268.145

281.057

297.952

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Longo curso

Desembarque

66.126

68.147

78.413

91.335

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

120.611

380.518

494.658

524.403

552.604

578.247

602.056

624.964

648.453

671.977

Coque de
petróleo

Longo curso

Desembarque

94.415

352.326

463.402

489.394

513.479

534.881

554.456

573.141

592.408

611.709

Ilmenita

Longo curso

Embarque

26.196

28.192

31.255

35.010

39.125

43.366

47.600

51.823

56.045

60.268

30.248

32.107

35.537

38.856

41.356

42.996

44.185

45.346

46.508

47.671

30.248

32.107

35.537

38.856

41.356

42.996

44.185

45.346

46.508

47.671

27.503

39.869

45.557

49.248

52.931

55.692

58.232

60.722

63.230

65.739

Carga geral
Granito

Total

2060

Malte e
cevada
Granel sólido mineral

Outros

2055

Longo curso

Embarque

946.237 1.371.682 1.567.392 1.694.372 1.821.087 1.916.086 2.003.478 2.089.121 2.175.416 2.261.736

Tabela 1 – Projeção de demanda de cargas, em toneladas, no Complexo Portuário de Cabedelo entre os anos de 2016 (observado) e 2060 (projetado)
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Até 2060, espera‐se que a demanda para o Complexo apresente taxa média de
crescimento de 1,4% ao ano, alcançando um total de 2,3 milhões de toneladas. Até o final do
período de planejamento, a principal tendência esperada é a elevação da participação relativa
do coque de petróleo nas movimentações, de 10% em 2016 para 27% em 2060, decorrente da
expectativa de recuperação dos volumes movimentados historicamente, conforme é abordado
nas seções seguintes.
No caso do Complexo Portuário de Cabedelo, foram aplicados os choques do tipo 1 e
do tipo 2 (conforme metodologia apresentada na seção anterior). No choque tipo 2 considerou‐
se, no cenário otimista, a perspectiva de movimentação de milho e a transferência dos volumes
de etanol movimentados atualmente pelo modal rodoviário para o modal marítimo. As
perspectivas acerca da movimentação de milho têm como base informações obtidas em visita
técnica ao porto, onde verificou‐se o potencial de 300 mil toneladas a serem desembarcadas no
Complexo a partir de 2020 para o abastecimento da indústria alimentícia local. Os resultados da
projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para o
Complexo Portuário de Cabedelo, estão ilustrados no Gráfico 12.

Gráfico 1 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Cabedelo – entre 2016 (observado) e 2060
(projetado) – em toneladas
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média,
1,4% ao ano entre 2015 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,7% ao ano; já no cenário
pessimista, tem‐se crescimento médio anual de 1,2% no mesmo período.
Nos itens subsequentes, estão descritas, com maior detalhamento, as projeções de
demanda por natureza de carga e principais produtos (cargas relevantes), bem como seus
cenários.

2

A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra‐se no Apêndice 6.
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2.3.

GRANEL LÍQUIDO – COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS

Em 2016, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Cabedelo movimentou 457
mil toneladas de granéis líquidos – combustíveis e químicos, natureza representada no Complexo
pelos derivados de petróleo, cujo detalhamento da demanda é apresentado a seguir.

DERIVADOS DE PETRÓLEO
O histórico do Complexo indica uma redução de 39% na movimentação dessa carga
entre 2012 e 2016, com maior queda entre os anos de 2014 e 2016, como mostra a Figura 6. Tal
comportamento é reflexo da recessão econômica vivenciada pelo País nos últimos anos, a qual
impactou em uma menor demanda por combustíveis. Entretanto, considerando‐se a
perspectiva de retomada do crescimento da economia brasileira, os resultados da projeção de
demanda indicam uma retomada do crescimento, sendo que em 2035 os volumes retornam ao
observado em 2012, chegando a 1 milhão de toneladas em 2060.
A movimentação de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Cabedelo ocorre
apenas no sentido de desembarque de cabotagem. As principais origens desses volumes no ano
de 2016 foram os portos de Salvador, São Sebastião e Suape (ANTAQ, 2017). Segundo
informações obtidas nas entrevistas com os players, o fato de os terminais do Complexo
Portuário não contarem com estrutura de alfândega indica que sejam mantidos apenas os fluxos
de cabotagem. Trata‐se de produto nacional ou carga importada e nacionalizada nos portos de
origem da cabotagem.
Em termos de mercado, as perspectivas apontam para um cenário em que o Brasil
segue dependente das importações de derivados. Isso ocorre em razão de fatores como a atual
política de preços definida pela Petrobras, que estabelece a paridade de preços entre os
mercados doméstico e internacional, fazendo com que outras empresas possam atuar no
mercado de derivados; e também em razão de não haver perspectiva de novos investimentos
na área de refino, conforme indicado no Plano de Negócios da Petrobras (2017‐2021) o que,
associado à retomada do crescimento econômico e a expansão do consumo interno, deverá
resultar em maior dependência do produto importado (PETROBRAS, 2016).
Os desembarques de diesel e gasolina visam atender ao mercado consumidor do
estado da Paraíba, sem perspectiva de expansão para os estados vizinhos. Isso ocorre em razão
da Refinaria Potiguar Clara Camarão atender a demanda do Rio Grande do Norte e do Ceará,
enquanto que Pernambuco tem sua demanda suprida pela Refinaria Abreu e Lima.
Ressalta‐se que o Porto Público possui dois tanques disponíveis para arrendamento. É
possível que, ao se concretizarem futuros inventimentos para ampliação de armazenagem,
possa ocorrer um aumento da movimentação, atendendo a uma demanda atualmente suprida
pelo modal rodoviário. Essa possibilidade pode ser ainda mais evidente, caso haja
aprofundamento do canal de acesso, na medida em que a formação de maiores lotes de carga
permitiria melhorar o custo logístico. Isso porque, em termos de competitividade, a limitação
do canal de acesso impossibilita o desembarque de um navio completo de combustíveis, sendo
necessário realizar o alívio de carga no Complexo Portuário de Suape. Com isso, algumas
distribuidoras acabam comprando o combustível diretamente em Suape e realizando o
transporte até Cabedelo no modal rodoviário.
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A Figura 6 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Cabedelo.

Figura 6 – Aspectos gerais da demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Acerca dos cenários de demanda para o Complexo, os resultados obtidos estão
ilustrados na Figura 6. Considerando um cenário otimista, os desembarques de derivados de
petróleo no Complexo apresentam crescimento de 1,8%, em média, ao ano. Já no cenário
pessimista, a taxa média é de 1,3%.
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2.4.

GRANEL SÓLIDO VEGETAL

Milhares de toneladas

Em 2016, entre as cargas relevantes, foram movimentadas 311 mil toneladas de
graneis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Cabedelo. Essa natureza de carga inclui trigo
e malte e cevada, ambos movimentados no sentido de importação. No Gráfico 2 é possível
observar a evolução da movimentação dessas cargas no período observado (2012 a 2016) e
projetado (2017 a 2060). Destaca‐se que o granel sólido vegetal foi a única natureza de carga a
apresentar incrementos em seus volumes no período observado, de 17%, o que corresponde a
uma taxa média de crescimento de 3% ao ano.
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Gráfico 2 – Evolução da demanda de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Cabedelo no
período observado (2012‐2016) e projetado (2017‐2060)
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A partir do Gráfico 2 nota‐se a relevância da movimentação de trigo ao longo de todo
o período, sendo responsável por cerca de 75% dos volumes referentes aos graneis sólidos
vegetais no Complexo Portuário. Entretanto, o maior incremento observado ocorreu nos
desembarques de malte e cevada, 40% entre os anos de 2012 e 2016.
As projeções de demanda de graneis sólidos vegetais indicam que o volume
movimentado pelo Complexo Portuário de Cabedelo deve atingir um total de 400 mil toneladas
em 2060, por meio de uma taxa média de crescimento de 0,5% ao ano.
Nos itens a seguir são detalhadas as projeções de demanda por grupo de produtos.

TRIGO
As importações de trigo no Complexo Portuário em 2016 totalizaram cerca de 245 mil
toneladas. O histórico do Complexo aponta para um crescimento moderado, de 1% ao ano,
correspondente a um incremento de 4% no volume desembarcado.
A Figura 7 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de trigo no Complexo Portuário de Cabedelo.
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Figura 7 – Aspectos gerais da demanda de trigo no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As importações de trigo têm origem predominantemente da Argentina e são
destinadas aos silos do Grande Moinho Tambaú em Cabedelo, do Grupo M. Dias Branco. Além
do moinho, a unidade em Cabedelo contempla uma fábrica de massas e farinha e um centro de
distribuição. Do total do trigo importado, 30% são destinados a outras fábricas e 70%
correspondem ao consumo interno do Grande Moinho Tambaú.
A demanda projetada de trigo para o Complexo Portuário de Cabedelo é de 300 mil
toneladas em 2060, contando com uma taxa média de crescimento de 0,4% ao ano. Destaca‐se
que esse resultado pondera os seguintes fatores:
»

Crescimento da demanda por trigo é significativamente atrelado ao crescimento
populacional.
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»
»

Expectativa de aumento do consumo na área de atendimento do Porto, que atualmente
compreende a todo o estado da Paraíba, parte de Pernambuco e parte de Alagoas.
Restrição de capacidade produtiva e de armazenagem do Grande Moinho Tambaú, que é
de 300 mil toneladas, conforme informado pela empresa no decorrer da visita técnica ao
Porto. Atualmente, há pouco espaço para armazenagem e não há possibilidade de
expansão. Uma movimentação acima de 300 mil toneladas necessitaria de uma nova
unidade fabril e não há expectativas para esse investimento, tendo em vista que há a
possibilidade de que o Grupo M. Dias Branco construa um novo moinho em Suape e, assim,
o Porto de Cabedelo permaneceria atendendo somente o estado da Paraíba.

Por fim, foram realizados cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados
obtidos estão ilustrados na Figura 7. Considerando um cenário otimista, as importações de trigo
no Complexo apresentam crescimento de 0,7%, em média, ao ano. Já no cenário pessimista, a
taxa média é de 0,1%.

MALTE E CEVADA
As importações de malte e cevada no Complexo Portuário de Cabedelo totalizaram 66
mil toneladas em 2016, sendo destinadas à produção de cerveja na unidade da Ambev,
localizada em João Pessoa, e também a Recife. O histórico desse produto demonstra incremento
de 40% no volume importado entre os anos de 2012 e 2016, correspondente a uma taxa média
de 4% ao ano.
O clima tropical e a predominância de temperaturas quentes na maior parte das regiões
do Brasil fazem do país um ambiente propício para o consumo de bebidas geladas, entre elas a
cerveja (BNDES, 2014). Entre os anos de 2005 e 2014 a produção de cervejas e chopes teve
crescimento acumulado de 57% (VIANA, 2017). Contudo, o país não produz malte e cevada em
quantidades suficientes para o atendimento da demanda da indústria cervejeira, sendo necessária
a realização de importação. Em razão das condições específicas de cultivo e elevada sensibilidade
da cevada em relação ao clima, o que atualmente não proporciona expansão em grande escala da
produção nacional (atualmente concentrada na Região Sul), acredita‐se que sejam mantidos os
volumes importados (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2015).
Acerca das tendências relativas ao produto, apesar da queda no consumo em razão da
recessão econômica dos últimos anos, observa‐se que o mercado de cerveja da Região Nordeste
está em crescimento, sendo a cerveja considerada um produto substituto à cachaça. Segundo
estudo divulgado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o
principal propulsor na demanda por bebidas é o crescimento da renda da população, dado que
os produtos do setor não se caracterizam como itens de primeira necessidade na cesta de
consumo das pessoas (BNDES, 2014).
Entretanto, projeta‐se uma taxa moderada de crescimento (1% ao ano), resultado este
associado a aspectos concorrenciais e também em razão do limite da capacidade produtiva da
Ambev em João Pessoa. A empresa tem perdido mercado para a Cervejaria Petrópolis e Brasil
Kirin (empresa comprada pela Heineken em 2017), de acordo com informações obtidas junto ao
operador portuário e à Autoridade Portuária. Desse modo, não há previsão de crescimento da
produção, nem de ampliação da fábrica da Ambev na Paraíba.
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A Figura 8 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de malte e cevada no Complexo Portuário de Cabedelo.

Figura 8 – Aspectos gerais da demanda de malte e cevada no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com relação aos cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados obtidos
estão ilustrados na Figura 8, considerando um cenário otimista, as importações de malte e
cevada no Complexo apresentam crescimento de 1,2%, em média, ao ano. Já no cenário
pessimista, a taxa média é de 0,7%.
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2.5.

GRANEL SÓLIDO MINERAL

Em 2016, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Cabedelo movimentou
121 mil toneladas de granéis sólidos minerais, grupo que inclui as cargas de coque de petróleo
e ilmenita. No Gráfico 3 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no
período observado (2012 a 2016) e projetado (2017 a 2060).
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Gráfico 3 – Evolução da demanda de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Cabedelo no
período observado (2012‐2016) e projetado (2017‐2060)
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O coque de petróleo é a principal mercadoria dessa natureza de carga, sendo
responsável por 75% das movimentações de granéis sólidos minerais em 2016. Acerca do
período observado nota‐se uma redução significativa nos volumes entre os anos de 2014 e 2016,
da ordem de 80%, atrelada à queda nos desembarques de coque de petróleo. Entretanto, as
projeções de demanda dessa natureza de carga indicam que o volume movimentado pelo
Complexo Portuário deve atingir um total de 672 mil toneladas em 2060, por meio de uma taxa
média de crescimento de 1,8% ao ano.
Nos itens a seguir são detalhadas das projeções de demanda por grupo de produtos.

COQUE DE PETRÓLEO
Uma das principais cargas movimentadas pelo Porto de Cabedelo é o coque de petróleo,
resíduo do processo de refinamento do petróleo. A carga é importada principalmente dos EUA,
sendo utilizado como combustível principalmente para a fabricação de cimento e cal, mas também
por outras indústrias que podem utilizá‐lo como alternativa à lenha. Em 2016 foram importadas 94,4
mil toneladas de coque de petróleo pelo Complexo Portuário de Cabedelo.
A Figura 9 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de coque de petróleo no Complexo.
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Figura 9 – Aspectos gerais da demanda de coque de petróleo no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o operador portuário Marajó Transportes, as importações destinam‐se,
em maior parte, à armazenagem do Terminal Oxbow (antigo Tecop), localizada na área do retroporto
em Cabedelo. De lá, a maior parte do coque é destinada para uso na construção civil (por exemplo,
na fabricação de cerâmica, porcelanato e revestimento). Uma menor parcela das importações
destina‐se ainda a empresas de cimento paraibanas: Brennand Cimentos (localizada em Pitimbu),
Lafarge (localizada em Caaporã) e Elizabeth Cimentos (localizada em Alhandra).
Na Figura 9 observa‐se queda na movimentação de coque de petróleo no Complexo
Portuário entre 2015 e 2016. Tal queda é decorrente dos seguintes fatores:
»
»

Conjuntura econômica, em razão da crise, que tem afetado a construção civil.
Instalação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada em Pernambuco, que representa
uma concorrente direta. A RNEST iniciou a produção, atuando com preços baixos e,
portanto, tem suprido parte do mercado atendido pelo Complexo Portuário de Cabedelo.
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Entretanto, as perspectivas de movimentação, nos cenários tendencial e otimista, de
coque de petróleo, no Complexo Portuário de Cabedelo, são de recuperação, uma vez que o
coque da RNEST é considerado nobre – por possuir baixo teor de enxofre – e, portanto, existe a
possibilidade de que esse coque seja destinado ao mercado externo, fazendo com que haja
maior demanda pelo produto importado via Cabedelo, sendo este destinado a indústrias sem a
exigência de baixo grau de enxofre em sua composição.
Desse modo, espera‐se que em 2060 as importações de coque de petróleo no
Complexo Portuário de Cabedelo atinjam 612 mil toneladas, apresentando uma taxa média de
crescimento de 1,8% ao ano, conforme indicado na Figura 9.
Foram ainda realizados cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados
obtidos estão ilustrados na Figura 9. Considerando um cenário otimista, as importações de
coque de petróleo no Complexo devem alcançar 688 mil toneladas. Já no cenário pessimista, a
demanda projetada é de 251 mil toneladas.

ILMENITA
A ilmenita é um mineral de titânio, amplamente utilizado como pigmento nas
indústrias de tinta, papel, plástico, borracha, fibras, vernizes, implantes dentários, entre outros.
A maior reserva nacional do minério está localizada no município de Mataraca, litoral norte do
estado da Paraíba (DNPM, 2014). Parte da produção de ilmenita é destinada ao mercado
doméstico, sendo que em 2016 foram exportadas 26 mil toneladas para a França (ALICEWEB,
2016). Acerca do período observado, ocorreu uma acentuada queda na movimentação entre
2014 e 2015, de 75%.
Os resultados referentes à projeção de demanda de ilmenita apontam para uma
movimentação de 60 mil toneladas em 2060, um acréscimo de 43% em comparação ao
observado em 2016. Para esta carga, a taxa média de crescimento é de 2,0% ao ano.
Por fim, foram realizados cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados
obtidos estão ilustrados na Figura 10. Considerando um cenário otimista, as exportações de
ilmenita no Complexo apresentam crescimento de 2,1% em média ao ano. Já no cenário
pessimista, a taxa média é de 1,9%.
A Figura 10 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de ilmenita no Complexo Portuário de Cabedelo.
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Figura 10 – Aspectos gerais da demanda de ilmenita no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.6.

CARGA GERAL

As movimentações relevantes de carga geral no Complexo Portuário de Cabedelo são
compostas unicamente pelas exportações de granito. Em 2016 a movimentação apresentou
queda de 8% em relação ao ano de 2012, totalizando 30,2 mil toneladas de granito. Desse
volume, 80% foi exportado para Itália pela empresa Mineração Coto.

GRANITO
O Brasil detém as maiores jazidas e é o quarto maior produtor mundial de rochas
ornamentais, categoria onde o granito está inserido. A capacidade de produção brasileira é de
140 milhões de metros quadrados, sendo a maior parte destinada ao mercado doméstico. O uso
do granito está ligado às áreas de construção civil, arquitetura e decoração. Além disso, também
pode ser utilizado como pedra ornamental de revestimentos e pisos, aditivo para tintas e outros
produtos químicos, corretivo de solo e na fabricação de calcário para a indústria cimenteira
(SEBRAE, 2016).
A Figura 11 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de granito no Complexo Portuário de Cabedelo. Dentre as informações apresentadas,
observa‐se a queda na movimentação entre 2014 e 2016. De acordo com as entrevistas
realizadas em visita técnica ao Complexo Portuário, tal comportamento ocorreu devido ao
aumento da movimentação realizada por contêiner em outros portos (como Suape) e também
à queda dos índices da economia mundial. Entretanto, os resultados da projeção de demanda
apontam para a manutenção de volumes próximos aos historicamente movimentados, com a
taxa de crescimento moderada de 1% ao ano. Desse modo, em 2060 as exportações de granito
no Complexo Portuário de Cabedelo estão previstas em 47,7 mil toneladas.
Por fim, foram realizados cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados
obtidos estão ilustrados na Figura 11. Considerando um cenário otimista, as exportações de
granito no Complexo apresentam crescimento de 1,1%, em média, ao ano. Já no cenário
pessimista, a taxa média é de 0,9%.
A Mineração Coto tem interesse em construir uma nova fábrica na Paraíba para
produção de blocos e de chapas. De acordo com informações obtidas junto à empresa, durante
visita técnica ao Complexo Portuário de Cabedelo, no cenário otimista de projeção de demanda,
pode‐se considerar a possibilidade de aumento levemente mais acelerado das exportações de
blocos, embora a maior demanda da nova fábrica seja para exportação em contêineres pelo
Porto de Suape.
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Figura 11 – Aspectos gerais da demanda de granito no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.7.

CARGAS PERSPECTIVAS

Além das cargas já movimentadas no Complexo Portuário de Cabedelo, espera‐se no
cenário otimista a movimentação de duas novas cargas:
» Milho
» Etanol.

O milho é o terceiro principal produto da pauta de importações da Paraíba. Em 2016 o
estado demandou um total de 114 mil toneladas, sendo 20 mil toneladas desembarcadas no
Porto de Cabedelo (ALICEWEB, 2016). Acerca das movimentações futuras de milho, através de
informações obtidas em visita técnica ao porto, verificou‐se o potencial de 300 mil toneladas a
serem desembarcadas no Complexo a partir de 2020. Esses volumes seriam destinados ao
abastecimento da indústria alimentícia local.
Com relação ao etanol, de acordo com entrevista realizada com a empresa Raízen,
durante visita técnica ao Complexo Portuário de Cabedelo, existe a perspectiva de migração da
carga atualmente transportada pelo modal rodoviário para o modal marítimo, tendo como
expectativa um volume de 142 mil toneladas a partir de 2020. Salienta‐se que tal transferência
está relacionada à existência de condições para o armazenamento dessa carga no Complexo.
O Gráfico 4 apresenta os valores relativos à movimentação das cargas classificadas
como “outros”, onde estão incluídas, no cenário otimista, o milho e o etanol.
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Gráfico 4 – Cenários de demanda de outros, em mil toneladas
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
Este capítulo apresentará a infraestrutura disponível (estrutura de abrigo, acostagem,
armazenagem, equipamentos e utilidades), os fluxos de embarque e desembarque, os indicadores
operacionais das cargas movimentadas no ano‐base de 2016 e a capacidade de movimentação e
armazenagem no ano‐base e para os anos futuros do Complexo Portuário de Cabedelo.
O Complexo é composto pelo Porto Público de Cabedelo, e movimenta principalmente
derivados de petróleo (exceto GLP), granito, coque de petróleo, ilmenita, trigo e malte e cevada,
conforme detalhado no Capítulo 2 – Projeção de demanda de cargas.

3.1.

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

As subseções a seguir descrevem as instalações do Porto de Cabedelo, como obras de
abrigo, infraestrutura de acostagem, instalações de armazenagem, equipamentos portuários e
utilidades.

OBRAS DE ABRIGO
A obra de abrigo do Porto de Cabedelo consiste em uma guia–corrente, cuja estrutura
é da forma enrocamento e que se inicia em frente ao Forte de Santa Catarina, ao norte do cais
do Porto. Possui extensão de 1.200 m, largura média de 4,5 m e cota de 3,2 m. A Figura 12 ilustra
esta estrutura.

Figura 12 – Obra de abrigo do Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM
Segundo a Companhia de Docas da Paraíba (DOCAS‐PB, [201‐]b), a infraestrutura de
acostagem do Porto de Cabedelo consiste em um cais Público acostável, com as seguintes
características:
» 602 m de comprimento, divididos em três berços de atracação – 101, 103/105 e 107;
» 11 m de profundidade;
» 9,14 m de calado máximo autorizado;
» Possibilidade de atracação de até três navios simultaneamente, obedecendo a destinação
de cada berço.

Na Figura 13, pode ser observado o cais do Porto de Cabedelo e a localização de cada
berço de atracação. A Tabela 2 traz as especificações a respeito dos berços.

Figura 13 – Cais do Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Berço

Comprimento (m)

Profundidade de projeto (m)

Destinação operacional

101

182

11

Derivados de petróleo e etanol

103/105

210

11

Cargas gerais e granéis sólidos

107

210

11

Cargas gerais e granéis sólidos

Tabela 2 – Infraestrutura de acostagem Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Porto possui um projeto de dragagem e derrocagem do canal de acesso, no qual
existe uma rocha granítica que inviabiliza o acesso de algumas embarcações. No entanto, não
há previsão para execução da obra, a qual é citada com mais detalhes na seção 4.1.6 (Acesso
aquaviário – Estudos e projetos) deste Plano Mestre.
O cais pode ser dividido estruturalmente em dois trechos. O primeiro trecho, ao longo
de 400 m, possui fundações em estacas pré‐moldadas de concreto armado inclinadas e verticais
e uma cortina de estacas‐prancha – para conter o aterro – sendo, assim, um cais de paramento
fechado. O segundo trecho, de aproximadamente 200 m, pode ser definido como uma estrutura
mista, pois é do tipo paramento aberto, com estacas verticais e inclinadas. Ademais, o cais possui
defensas e cabeços de amarração, como pode ser visto na Figura 14.

Figura 14 – Defensa e cabeços de amarração
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica

Conforme informado em visita técnica, o Porto passou recentemente por uma
reforma, na qual foram implementadas novas defensas ao longo de todo o cais e nova
pavimentação nos berços 103/105 e 107.
Além disso, o berço 101 apresenta condições inadequadas às operações portuárias.
Este trecho de cais não passou por nenhum tipo de manutenção nos últimos 30 anos, e perde
material subaquático há muito tempo, acarretando em afundamentos na superfície colocando
em risco o próprio berço. De acordo com a Docas‐PB, o governador do estado da Paraíba assinou
a ordem de serviço para a recuperação deste berço no mês de agosto de 2017, e as obras devem
ter início ainda em 2017.
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INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM
As instalações de armazenagem do Porto de Cabedelo são compostas por armazéns,
tanques, pátios e silos. A Figura 15 ilustra as áreas de armazenagem, as quais são descritas nas
seções a seguir.

Figura 15 – Instalações de armazenagem do Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Armazéns
O Porto conta atualmente com cinco armazéns de 2.000 m² de área cada, totalizando
10.000 m², visto que os armazéns 3, 5 e 8 foram demolidos recentemente e as áreas dos antigos
armazéns 3 e 5 foram preparadas para a armazenagem de contêineres. Assim, tem‐se as seguintes
destinações:
» Armazéns 1, 2 e 7 são utilizados como “pulmão” para a movimentação de ilmenita e outros
graneis sólidos, isto é, as mercadorias são estocadas nestes até a formação de lote, ou para
que haja a possibilidade de pronta entrega.
» Armazéns 4 e 6 são destinados à carga geral que chega em contêineres, cuja operação
ocorre no regime de Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA). Essa carga (pneu, vinhos, etc.)
é desembarcada no Porto de Suape, transportada via rodovia e nacionalizada no Porto de
Cabedelo. O armazém 6 também é utilizado pela Receita Federal para a desova de
contêineres.

Devido a questões patológicas da estrutura, há projeto de reforma geral do armazém
4 e de reforma e reconstrução dos armazéns 1 e 2, fato informado em visita técnica pela
Companhia Docas da Paraíba, o que possibilitará armazenar outros tipos de carga.
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Na Figura 16 é possível identificar os atuais armazéns do Porto, e a localização
daqueles que foram demolidos.

Figura 16 – Armazéns do Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tanques
O Porto de Cabedelo conta com cinco áreas arrendáveis destinadas ao
armazenamento de granéis líquidos combustíveis em tanques, sendo uma área disponível para
arrendamento e quatro áreas arrendadas, conforme lista a seguir:
»
»
»
»
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Terminais de Armazenagens de Cabedelo Ltda. (TECAB);
Raízen Combustíveis S.A.;
Base de Cabedelo (BACAB); e
Petrobras Transportes S.A. (Transpetro).
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O TECAB é uma arrendatária cujas instalações são destinadas exclusivamente ao
armazenamento de cargas de terceiros, ou seja, não armazena mercadoria própria. Nos 24.783
m² de área arrendada (indicada na Figura 17) estão instalados nove tanques, que totalizam
33.283 m³ de capacidade estática para derivados de petróleo e etanol e cujas características são
descritas na Tabela 3. A empresa possui um projeto de ampliação da sua capacidade de
armazenamento com a construção de mais cinco tanques, o que instituiria uma capacidade estática
total de 45.849 m³.
Tanque nº

Capacidade (m³)

Produto

01
02
03
04
05
06
07
08
09
Total

3.071
3.078
3.056
3.056
3.088
45
‐
8.947
8.942
33.283

Etanol Anidro
Hidratado
Gasolina A
Diesel S‐500
Diesel S‐500
B‐100
Água
Diesel S‐10
Gasolina – A

Tabela 3 – Tancagem TECAB: Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 17 – Tanques TECAB
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário on‐line e Google Earth (2016)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A Raízen Combustíveis S.A. detém sete tanques de aço com capacidade total de
22.335 m³ na área de 19.051,8 m², cuja localização pode ser vista na Figura 18. A armazenagem
não é exclusiva para cada mercadoria, sendo possível a flexibilização de etanol, diesel e gasolina.
A Tabela 4 contém as capacidades de cada tanque.
Tanque n°

Capacidade (m³)

01
02
03
05
06
07
Total

6.730
905
428
3.892
2.361
8.019
22.335

Tabela 4 – Tancagem Raízen: Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 18 – Tanques Raízen
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A BR Distribuidora, Base de Cabedelo (BACAB), conta com seis tanques verticais de
capacidade total igual a 10.400 m³, destinados a gasolina, diesel e álcoois, enquanto que a
Petrobras Transportes S.A. arrenda uma área de 17.538 m², na qual acomoda dois tanques
destinados a derivados de petróleo com capacidade total de 10.700 m³.
O Porto Público também possui dois tanques disponíveis para arrendamento, com
capacidade de armazenagem de 2.900 m³, os quais não são considerados no cálculo de
armazenagem dinâmica do Complexo Portuário pois são necessários investimentos para que
possam entrar em operação. A Figura 19 identifica os tanques supracitados.

Figura 19 – Tanques da Transpetro, BACAB e do Porto Público
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Pátios
O Porto de Cabedelo conta pátios das seguintes áreas arrendadas:
» Mineração Coto Comércio Importação e Exportação Ltda.; e
» Oxbow.

A empresa Mineração Coto é arrendatária de uma área de 4.880 m² do Porto Público.
Destes, 3.200 m² são destinados à armazenagem de blocos de granito, podendo comportar até
3 mil blocos com até 27 t cada. Na Figura 20 pode‐se observar o pátio para armazenagem de
granito.

Figura 20 – Pátio Mineração Coto
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário on‐line

45

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

PLANO MESTRE

A arrendatária Oxbow, antigo Terminal de Combustíveis da Paraíba Ltda. (TECOP),
conta com um pátio para a armazenagem de coque de petróleo com 30.000 m² de área,
localizado a aproximadamente 5 km de distância do cais do Porto – fora da área primária do
Porto Público – e com capacidade estática de 500.000 t. A carga é operada apenas no berço
103/105, e a expedição até a armazenagem é realizada via rodovia. A Figura 21 mostra a
localização do pátio do Terminal Oxbow em relação à do Porto.

Figura 21 – Pátio Terminal Oxbow
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Silos
A Top Log Transportes e Operações Portuárias Ltda. possui seis silos cuja capacidade
estática varia de acordo com a carga armazenada, sendo 31.200 toneladas de milho ou 26.400
toneladas de malte. Os referidos silos podem ser visualizados na Figura 22.
A empresa possui, ainda, um projeto de ampliação da sua capacidade de
armazenamento com a construção de mais quatro silos metálicos, com capacidade total de
44.596 m³. O projeto está aguardando aprovação da ANTAQ.
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Figura 22 – Silos TopLog
Fonte: Paraíba (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A empresa Moinho M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. –
responsável por 100% das movimentações de trigo do Porto de Cabedelo – é arrendatária de
uma área de 37.993 m². No arrendamento está instalado o Grande Moinho Tambaú, complexo
industrial voltado ao beneficiamento do trigo, que fabrica macarrão e farinha com uma
capacidade nominal de 250 t/dia e conta com uma central de distribuição.
A arrendatária detém seis silos com capacidade para 3.300 t cada, além de outros seis silos
de 4.500 t cada, e dois de 1.000 t. Ao total, a capacidade de armazenagem do Moinho é de 48.800 t.
O Porto Público dispõe de uma área de 2.948 m², na qual haviam dois silos com
capacidade estática equivalente a 5.000 toneladas cada destinados à armazenagem de granel
sólido, porém um deles foi demolido e o outro encontra‐se inviável para utilização devido ao
seu estado de conservação.
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EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS
O Porto de Cabedelo utiliza apenas guindastes de bordo para as operações no cais. Os
guindastes do porto estão atualmente desativados e fora de operação. A Tabela 5 lista os
equipamentos utilizados pelo Porto de Cabedelo.
Tipo

Quantidade

Capacidade nominal

Proprietário

Moegas

5

‐

Marlog

Moega

2

‐

TopLog

Esteiras móveis

5

360 t/h

TopLog

Elevador de caneca

1

360 t/h

TopLog

Pórtico

1

40 t

Mineração Coto

Empilhadeira

4

45 t

Seaport

Empilhadeira

2

25 t

Seaport

Balança

1

80 t

Docas‐PB

Balança

1

‐

TopLog

Tabela 5 – Equipamentos do Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos por meio de contato telefônico com os operadores. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Como equipamentos de ligação, o TECAB conta com dois dutos de aço carbono de 8” de
diâmetro e 450 m de comprimento, que operam isoladamente com vazões de 550 m³/h na
expedição de gasolina e diesel S500. Conta também com um duto de 12” de diâmetro com extensão
de 450 m para movimentação de diesel S10 e vazão de 900 m³/h. Possui, ainda, seis bombas de
vazão igual a 150 m³/h e duas de vazão igual a 250 m³/h, que atuam na alimentação de óleo diesel,
gasolina e álcool à plataforma de carregamento dos caminhões, além de transferência dos granéis
entre os tanques e recebimento de álcool. Por fim, possui quatro braços de carregamento para o
abastecimento dos caminhões tanques. Apesar de o TECAB armazenar gasolina A, não realiza
expedição desta, apenas de gasolina C, ou seja, já misturada ao etanol.
A Raízen, por sua vez, conta com dois dutos de 138 m cada, um para o recebimento de
gasolina e outro para o recebimento de óleo diesel. Além disso, possui bombas para o manuseio
e movimentação das cargas. A Transpetro conta com dois dutos de 10" de diâmetro: um de 925
m, para o recebimento de diesel, e outro de 975 m, para o recebimento de gasolina.
Além dos dutos das arrendatárias citadas, o Porto de Cabedelo dispõe de um duto
próprio com extensão de 400 m, com 8 polegadas de diâmetro que, de acordo com a Autoridade
Portuária, está sem utilização no momento.
Com relação aos equipamentos de retroárea, a empresa Mineração Coto Comércio
Importação e Exportação Ltda. possui um pórtico rolante com capacidade de 45 toneladas de
içamento para o manuseio dos blocos de granito.
A Oxbow dispõe de três pás mecânicas de capacidade igual a 2 t. A empresa Cabedelo
Transportes é a responsável pela operação destes equipamentos.
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UTILIDADES
De acordo com a Companhia Docas da Paraíba (DOCAS‐PB, 2017i), as utilidades e
serviços oferecidos pelo Porto Público de Cabedelo às embarcações são descritas na sequência.

Energia elétrica
A concessionária do estado, Energisa, é a empresa fornecedora de energia elétrica
para o Porto. Os navios que atracam ao Porto, ou outros usuários, podem usufruir deste
benefício, mediante pagamento sobre o consumo.

Água
O fornecimento de água do Porto de Cabedelo, é realizado pela Companhia de Águas
e Esgotos da Paraíba (CAGEPA). Conta com três reservatórios de água, com capacidade de
1 m³, que suprem as instalações portuárias.
No momento, o Porto não fornece água para as embarcações. No entanto, de acordo
com a autoridade portuária, há um projeto para viabilizar o fornecimento.
Com relação à drenagem e ao esgoto, os serviços são realizados pela mesma empresa
responsável pelo abastecimento de água, a CAGEPA. O sistema de drenagem das águas pluviais
feito através de rede subterrânea abrange toda a área portuária, conectando‐se às galerias
existentes ao longo do cais, e lançando as águas ao mar. Além disso, o Porto possui fossa séptica
para a destinação de resíduos sanitários, pois o município de Cabedelo não dispõe de sistema
de saneamento básico.

Coleta de Resíduos
O serviço de coleta de resíduos do porto é feito pela empresa local do município de
Cabedelo, segundo as normas de coleta aplicada em todo o município.
Os resíduos das embarcações são coletados de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 2190 DA
Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ) de 28 de julho de 2011. Esta resolução
visa disciplinar a prestação do serviço de retirada dos resíduos das embarcações que atracam
nas instalações portuárias brasileiras.

3.2.

OPERAÇÕES E CAPACIDADE PORTUÁRIA

Para melhor compreensão das operações do Complexo Portuário de Cabedelo, é
importante, antes de ater‐se à operação de cada mercadoria relevante, analisar as destinações
operacionais de cada um dos trechos de cais, bem como os principais parâmetros considerados
no cálculo da capacidade portuária.
Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento, que se
estende do ano de 2016 ao ano de 2060, o Porto Público de Cabedelo foi dividido em dois
trechos de cais, os quais são apresentados na Tabela 6, que resume os principais parâmetros de
cálculo. A Figura 23 mostra os principais fluxos operacionais do Porto de Cabedelo,
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identificando, com cores diferentes, cada mercadoria, o local de armazenamento e o trecho de
cais onde ocorre a movimentação.
Berços

Principais mercadorias
movimentadas no ano‐base

In‐out
(h)*

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação

Berço 101

101

Derivados de petróleo (exceto GLP)

1,5

364

65 %

Berços
103/105/107

103/105 e
107

Trigo, malte e cevada, coque de
petróleo, ilmenita e granito.

1,5

364

70 %

Trecho de cais

Tabela 6 – Parâmetros de cálculo de capacidade de movimentação de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 23 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O tempo entre atracações sucessivas (in‐out) é definido como o tempo decorrido entre
a saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço. Para fins de cálculo, foi
adotado o valor de 1,5 horas.
A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia diretamente
com o regime operacional de cada terminal e, no caso do Porto de Cabedelo, a operação pode
ocorrer 24 horas por dia, durante os 364 dias considerados operacionais no ano.
O índice de ocupação admitido para um trecho de cais, quando não se aplica um
modelo específico de filas, é calculado por meio do respectivo número de berços disponíveis.
Para a situação de um trecho de cais com um berço, o índice de ocupação admissível é de 65%;
para dois berços, esse índice é de 70%; para três berços, 75%; e para quatro ou mais berços, o
valor adotado é de 80%. Assim, como o trecho de cais 101 possui apenas um berço, o índice de
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ocupação admissível é de 65%, enquanto que para o trecho de cais composto pelos berços
103/105 e 107 adota‐se 70%.
Nesses termos, as capacidades calculadas, bem como as simulações comparando os
resultados com a demanda projetada, são apresentados nas seções a seguir, por trecho de cais.
Destaca‐se que a capacidade de cada uma delas é calculada considerando o arranjo operacional
atual existente para a movimentação das cargas. Os indicadores utilizados para o cálculo da
capacidade foram validados conforme constam na seção seguinte, e calculados a partir da base
de dados da ANTAQ no ano‐base do estudo (2016).

Descrição das operações portuárias
A seguir serão apresentados os fluxos e os indicadores operacionais das
movimentações que ocorrem no Porto de Cabedelo.

Derivados de petróleo (exceto GLP)
No Porto de Cabedelo, os derivados de petróleo (exceto GLP) são movimentados no
sentido de desembarque por navegação de cabotagem, com exclusividade no Berço 101.
As empresas Raízen e Transpetro realizam movimentações no cais, enquanto o TECAB e
a BACAB são empresas voltadas apenas ao armazenamento de granéis líquidos combustíveis.
Todos os desembarques são realizados diretamente dos navios para os tanques através
de mangotes e dutovias.
A Figura 24 contém o fluxograma que descreve a operação.
Navio

Mangotes

Dutovias

Tanques de armazenagem

Figura 24 – Fluxograma das operações de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores operacionais da movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP)
no Porto de Cabedelo estão expostos na Tabela 7.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

9.289

Lote máximo (t/embarcação)

33.477

Produtividade média (t/h de operação)

512

Tempo médio de operação (h)

17,3

Tempo inoperante médio (h)

12,8

Tempo médio de atracação (h)

30,1

Tabela 7 – Indicadores operacionais da movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP): desembarque
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Granito
A empresa Coto Mineração foi responsável por 80% da movimentação de granito no ano
de 2016, realizando a operação no sentido de embarque. A empresa exporta blocos de 1,5 a 2
m de aresta para a Itália, através da navegação de longo curso.
Os blocos de granito são acomodados por meio de pórticos nos caminhões, através dos
quais são encaminhados até o cais por meio de um carrossel de cerca de 8 caminhões. O
embarque é realizado com os guindastes de bordo que içam os blocos até os navios.
A Figura 25 expõe o fluxograma da operação que, no caso da Coto Mineração, é
realizada pela Seaport.
Armazenagem

Caminhões

Pórtico

Guindastes de Bordo

Navio

Figura 25 – Fluxograma das operações de embarque de blocos de granito
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O granito é movimentado nos berços 103/105 e 107. Os indicadores operacionais da
movimentação de granito no Porto de Cabedelo estão expostos na Tabela 8:
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

6.049

Lote máximo (t/embarcação)

9.418

Produtividade média (t/h de operação)

120

Tempo médio de operação (h)

44,4

Tempo inoperante médio (h)

21,0

Tempo médio de atracação (h)

65,4

Tabela 8 – Indicadores operacionais da movimentação de granito: embarque
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Coque de petróleo
As importações de coque de petróleo ocorrem somente no trecho de cais 103/105/107,
por definição do Porto de Cabedelo. Na operação de desembarque são utilizados guindastes de
bordo dotados de grabs, que direcionam a carga através de moegas para os caminhões. A
expedição é feita pela Marajó Transportes por via rodoviária e, de acordo com a empresa,
destina‐se aos seguintes clientes:
»
»
»
»

Brennand Cimentos (localizada em Pitimbu),
Lafarge (localizada em Caaporã),
Terminal Oxbow
Elizabeth Cimentos (localizada em Alhandra).

O Terminal Oxbow é o que recebe o maior volume de carga, através de um carrossel
com produtividade entre 2.500 a 3.700 t/dia. O granel permanece por um período médio de 90
dias, e máximo de um ano nas instalações do Terminal. A Figura 26 contém o fluxograma que
descreve a operação.
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Navio

Guindastes de bordo

Moegas

Pátio Oxbow/
Outros clientes

Caminhões

Figura 26 – Fluxograma das operações de desembarque de coque de petróleo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 9 são apresentados os indicadores operacionais da movimentação de
desembarque de coque de petróleo no Porto de Cabedelo.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

23.604

Lote máximo (t/embarcação)

34.994

Produtividade média (t/h de operação)

261

Tempo médio de operação (h)

86,6

Tempo inoperante médio (h)

9,0

Tempo médio de atracação (h)

95,5

Tabela 9 – Indicadores operacionais da movimentação de coque de petróleo: desembarque
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ilmenita
A ilmenita é operada no sentido de embarque nos berços 103/105 e 107, e é
armazenada nos armazéns do Porto Público. A carga é retirada dos navios através dos grabs e
descarregada nas moegas, que direcionam a ilmenita para os caminhões ou esteiras. A Figura
27 contém o fluxograma que descreve a operação.
Armazéns

Caminhões

Cais

Grabs

Navio

Figura 27 – Fluxograma das operações de embarque de Ilmenita
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores operacionais da movimentação de embarque de ilmenita no Porto de
Cabedelo estão expostos na Tabela 10.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

13.098

Lote máximo (t/embarcação)

13.195

Produtividade média (t/h de operação)

255

Tempo médio de operação (h)

53,1

Tempo inoperante médio (h)

23,2

Tempo médio de atracação (h)

76,3

Tabela 10 – Indicadores operacionais da movimentação de ilmenita: embarque
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Malte e cevada
O malte e a cevada, vindos principalmente da Argentina e Uruguai, são desembarcados
da navegação de longo curso no trecho de cais 103/105/107 e o armazenamento é realizado
pela empresa TopLog. A operação de desembarque é realizada por guindastes de bordo dotados
de grabs que, através de moegas, conduzem a carga para a esteira. A partir da esteira, um
segundo conjunto de moegas e os elevadores levam a carga até os silos. A
Figura 28 demonstra o fluxograma dessa operação.
Guindastes de
bordo

Navio

Esteira
Transportadora

Moegas

Moegas

Silos

Figura 28 – Fluxograma das operações de desembarque de malte e cevada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os respectivos indicadores operacionais estão expostos na Tabela 11.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

5.510

Lote máximo (t/embarcação)

10.932

Produtividade média (t/h de operação)

143

Tempo médio de operação (h)

40,5

Tempo inoperante médio (h)

14,4

Tempo médio de atracação (h)

54,9

Tabela 11 – Indicadores operacionais da movimentação de malte e cevada: desembarque
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Trigo
O trigo é importado por navegação de longo curso, pelo Moinho M. Dias Branco, nos berços
103/105 e 107. A carga é descarregada através de guindastes de bordo dotados de grabs para a
moega, que direciona o granel para os caminhões. A expedição é feita pela empresa Marajó
Transportes via ramal rodoviário até a fábrica, localizada na área arrendada pela empresa.
A armazenagem é usualmente realizada direto nos silos do arrendamento, contudo,
devido a um acidente que inviabilizou a utilização dos silos temporariamente, parte do trigo está
sendo alocado em armazéns infláveis dispostos no cais, e também em um dos silos da TopLog.
Os silos da Moinho M. Dias Branco estão em processo de readequação e devem voltar a operar
normalmente em 2018.
A Figura 29 apresenta o fluxograma da operação de trigo no Porto de Cabedelo:
Navio

Guindaste de bordo

Moega

Caminhão

Armazenagem

Figura 29 – Fluxograma das operações de desembarque de trigo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Os indicadores operacionais da movimentação de trigo podem ser vistos na Tabela 12.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

13.747

Lote máximo (t/embarcação)

17.161

Produtividade média (t/h de operação)

135

Tempo médio de operação (h)

105,4

Tempo inoperante médio (h)

18,0

Tempo médio de atracação (h)

123,4

Tabela 12 – Indicadores operacionais da movimentação de trigo: desembarque
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Capacidade por trecho de cais
A capacidade de movimentação de derivados de petróleo do trecho de cais 101,
calculada com os parâmetros de cálculo e indicadores previamente apresentados, equivale a
aproximadamente 1,63 milhão de toneladas por ano e se mantém constante durante todo o
horizonte de planejamento, conforme pode ser observado no Gráfico 5.
1.800.000
1.600.000

Toneladas/ano

1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
‐
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Ano
Capacidade do trecho de cais 101

Gráfico 5 – Capacidade de movimentação trecho de cais 101
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O trecho de cais descrito como 103/105/107, é composto pelos berços 103/105 e 107
do Complexo Portuário de Cabedelo, e movimenta granito, coque de petróleo, ilmenita, trigo e
malte e cevada. O Gráfico 6 traz os valores de capacidade de movimentação do trecho de cais
103/105/107, no horizonte deste estudo.
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Gráfico 6 – Capacidade de movimentação trecho de cais 103/105/107
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A diferença dos valores de capacidade de um mesmo trecho de cais em diferentes anos
pode ser atribuída a diferenças nas movimentações esperadas de diferentes cargas com
diferentes produtividades em suas operações.
Ressalta‐se que a capacidade de movimentação de cada carga em um trecho de cais é
distribuída de forma proporcional à sua movimentação esperada, de sorte que, em um mesmo
trecho de cais e em um mesmo ano, a utilização da capacidade (razão entre a demanda prevista
e a capacidade calculada) é a mesma para todas as cargas. Na prática, isso significa que nenhuma
carga em um mesmo trecho de cais terá seu atendimento privilegiado em detrimento de outra.

Capacidade de armazenagem
Os derivados de petróleo movimentados no Porto de Cabedelo são armazenados nos
tanques da Raízen, do TECAB, da Transpetro e da BR Distribuidora. Conforme descrito na seção
3.1.3, as capacidades de armazenagem estática são respectivamente 22.335 m³, 33.283 m³,
10.700 m³, 10.400 m³ e, aplicando‐se um fator de conversão médio de 0,8 t/m³, obtém‐se a
capacidade estática em toneladas. A Transpetro e a BR Distribuidora realizam 2,5 e 3 giros por
mês, respectivamente. A Raízen e o TECAB, por sua vez, operam com tempo médio de estadia
da carga igual a 45 dias. Estes valores resultam em uma capacidade dinâmica total de
armazenagem de 917.379 toneladas por ano.
No Porto de Cabedelo o trigo é normalmente armazenado nos silos do Grande Moinho
Tambaú, pertencente ao Grupo Moinho M. Dias. Estes silos possuem capacidade de
armazenagem estática total de 48.800 t e operam a carga com um tempo médio de estadia de
dois meses, resultando em uma capacidade dinâmica de armazenagem de 292.800 t/ano.
Malte e cevada são geralmente armazenados nos silos da TopLog, em frente ao berço
107, cuja capacidade estática de armazenagem para esta carga corresponde a 26.400 toneladas,
conforme indicado em visita técnica. O tempo médio de estadia informado é de 40 dias, o que
resulta em uma capacidade dinâmica de armazenagem de 240.240 t por ano.
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O coque é armazenado no pátio do Terminal Oxbow, que se encontra a cerca de 5 km
do complexo, exceto a menor quantidade que se destina a outros clientes, e conta com uma
capacidade de armazenagem de 500.000 t. Segundo dados obtidos durante a visita técnica, o
terminal possui um giro médio de 70 dias, o que fornece uma capacidade dinâmica de
armazenagem de 2.607.143 t por ano.
O pátio da Mineração Coto possui capacidade para armazenar 3.000 blocos de granito
com até 27 t cada, resultando numa capacidade estática de armazenagem de 81.000 t. O tempo
médio de estadia admissível para fins de cálculo de capacidade dinâmica utilizado é de 2,5
meses, resultando em 388.800 t/ano.
A Tabela 13 traz um compilado das capacidades de armazenagem das cargas
movimentadas no Porto de Cabedelo.
Mercadoria

Capacidade de armazenagem dinâmica (t/ano)

Derivados de petróleo (exceto GLP)

917.379

Trigo

292.800

Coque de petróleo

2.607.143

Malte e cevada

183.755

Granito

388.800

Tabela 13 – Capacidade de armazenagem dinâmica do Porto de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Analisando as capacidades dinâmicas de armazenagem calculadas, em comparação com a
demanda projetada para o Complexo Portuário de Cabedelo e apresentada no Capítulo 2 – Projeção
de demanda de cargas (seção 2.3.1), constata‐se um provável déficit de armazenagem disponível
para a carga derivados de petróleo (exceto GLP), a partir do ano de 2047.
Ressalte‐se que os Terminais de Granéis Líquidos do Complexo Portuário de Cabedelo
recebem derivados de petróleo tanto do modal marítimo, quanto do rodoviário. De acordo com
informações obtidas juntos às empresas, durante visita técnica, está ocorrendo uma
compensação com recebimento de carga pelo modal rodoviário. Não é possível operar um navio
completo, que faz o alívio de carga em Suape. Com isso, muitas distribuidoras acabam
comprando o combustível diretamente em Suape, realizando o transporte até Cabedelo no
modal rodoviário. Assim, devido à dinâmica operacional supracitada, é provável que o referido
déficit de capacidade de armazenagem seja observado antes de 2047.
Para a movimentação de trigo não foi considerado déficit de capacidade dinâmica de
armazenagem pois, conforme informado em visita técnica, a movimentação portuária é limitada
pela capacidade de produção da fábrica, equivalente a 300.000 toneladas por ano. Se verificada
a necessidade, as instalações de armazenagem podem operar com um tempo médio de estadia
menor, suprindo assim a necessidade de armazenagem da mercadoria.
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3.3.

CAPACIDADE DO COMPLEXO PORTUÁRIO

O Gráfico 7 mostra o comparativo entre demanda e capacidade de cais para o
Complexo Portuário de Cabedelo.
4.000.000

Toneladas/ano

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
‐
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Ano
Demanda tendencial

Capacidade do trecho de cais

Gráfico 7 – Demanda vs. capacidade do Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ressalta‐se que a comparação aqui realizada trata apenas da demanda das
movimentações relevantes deste Complexo Portuário, apresentadas no Capítulo 2 – Projeção
de demanda de cargas.
É observada ociosidade em ambos os trechos de cais analisados, resultado em sobra
de capacidade para todas as mercadorias movimentadas. Assim, de acordo com a análise
exposta, o Complexo Portuário está apto para atender à demanda prevista durante todo o
horizonte deste Plano.
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4. ACESSO AQUAVIÁRIO
4.1.

ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO

Esta seção apresenta um diagnóstico da infraestrutura do acesso aquaviário do
Complexo Portuário de Cabedelo, bem como uma descrição das operações de acesso das
embarcações ao Porto.
Esta seção foi elaborada com base nas seguintes publicações:
»
»
»
»
»

Normas de tráfego, atracação, desatracação e permanência de embarcações no Porto de
Cabedelo (CAP CABEDELO, 2007).
Normas e Procedimentos da Capitania de portos da Paraíba (NPCP‐CPPB) (BRASIL, 2011a).
Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Leste (BRASIL, 2013a).
Entrevistas realizadas com a Autoridade Portuária, com a Praticagem e com a Delegacia da
Capitania dos Portos de Paraíba.
Demais referências citadas.

O Porto de Cabedelo está sob a jurisdição da Capitania dos Portos de Paraíba (CPPB),
a qual é responsável por toda a área marítima do estado da Paraíba, compreendendo as águas
que banham, nascem ou cortam o estado e seu litoral.
Na jurisdição desta capitania existe apenas uma Zona de Praticagem (ZP), denominada
de ZP de Cabedelo (ZP‐8), limitando‐se ao norte pelo seu canal de acesso com aproximadamente
3,5 milhas náuticas de comprimento, e ao sul pela área de manobra nas proximidades do cais
acostável, situado à margem direita do rio Paraíba, a cerca de 1,0 milha náutica da foz, tendo
suas instalações e acessos constantes nas Cartas Náuticas nº 800, 806 e 830, da Diretoria de
Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (BRASIL, 2017b).
O diagnóstico do acesso aquaviário do Porto de Cabedelo, apresentado nas subseções
a seguir, é realizado por meio de análise do canal de acesso marítimo, das bacias de evolução e
dos fundeadouros. Por fim, são feitas as análises dos sistemas de controle de tráfego de navios
e da disponibilidade de práticos e rebocadores, além da descrição de estudos e projetos.
Destaca‐se que os traçados do canal apresentado nas figuras desta seção são aproximados.

ACESSO MARÍTIMO
O canal de acesso ao Porto tem 3 milhas náuticas de extensão, compreendendo um
trecho de 1 milha náutica, com 120 m de largura, entre as boias luminosas nº 2 e nº 6; e um
trecho de 2 milhas náuticas, com 150 m de largura, da boia luminosa nº 6 até as proximidades
do cais do porto. O tempo de navegação, desde o embarque do prático até a bacia de evolução,
é em torno de 50 minutos (BRASIL, 2007). A Figura 30 apresenta a configuração do canal de
acesso e a localização do Porto de Cabedelo.
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Figura 30 – Acesso aquaviário do Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaborado por LabTrans/UFSC (2017)

A atracação no cais é liberada para navios com comprimento de até 200 m e boca de
40 m, podendo ser realizada nos dois bordos, dependendo da maré e do calado. De acordo com
representantes da Praticagem, em períodos de maré enchente a atracação é feita por boreste,
enquanto que, em períodos de maré vazante a atracação é feita por bombordo. Para navios
maiores que 200 m, deverá ser consultada, com antecedência mínima de 72 horas, a Autoridade
Portuária e a Praticagem (BRASIL, 2007).
A Praticagem é obrigatória desde o ponto de recebimento de práticos (06°56,00'S;
34°48,00'W) até qualquer ponto da área portuária. A velocidade de navegação permitida é de 8
nós ao longo do canal, e na aproximação é de 5 nós, segundo informações levantadas em
entrevista junto aos representantes da Praticagem, em visita técnica ao Porto no ano de 2017.
A navegação fluvial a montante do Porto só deve ser realizada por embarcações de
até 6 m de calado, classificadas para navegação interior, nos limites da carta DHN 22100,
sendo permitida sua singradura entre regiões, desde que respeitados os limites estipulados
para cada região.
Ainda de acordo com a Praticagem, na baixa mar zero a profundidade mínima do Porto
é de 8,5 m, devendo existir sempre uma folga abaixo da quilha (FAQ) de 1,5 m, portanto, o maior
calado que o Porto suporta na baixa mar zero é de 7 m. Já com uma preamar mínima de 1,9 m,
é possível que navios com calado máximo de 9,14 m entrem no canal.
A maré na região de Cabedelo varia em altura sobre o nível de redução (NR) de 1,3 m
até 2,4 m. Nos meses de setembro e março aumentam as amplitudes da maré (tanto em
quadratura como em sizígias). Neste sentido, a atracação deve ser efetuada sempre com o navio
aproado contra a corrente de maré, levando‐se em consideração o vento reinante na ocasião.
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Atualmente, o canal é caracterizado como monovia, não permitindo cruzamentos e
ultrapassagens de navios. Além disso, apenas a navegação diurna é permitida.

BACIAS DE EVOLUÇÃO
As bacias de evolução são as áreas de manobras onde as embarcações realizam os
giros necessários para a atracação ou desatracação. A bacia de evolução do Porto de Cabedelo
é apresentada na Figura 31.

Figura 31 – Bacia de evolução do Porto de Cabedelo
Fonte: Brasil (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo informações levantadas em entrevista junto aos representantes da
Praticagem, em visita técnica ao Porto, a bacia de evolução situa‐se em frente ao cais do Porto,
com uma extensão de 600 m, por 270 m de largura, e profundidade de 10 m.
Ainda segundo a praticagem, houve a realização de uma dragagem com o objetivo de
permitir a navegação de navios com calado de até 11 m, entretanto foi parcialmente realizada
e atualmente se encontra interrompida.

FUNDEADOUROS
Existem dois fundeadouros disponíveis nas proximidades do Porto de Cabedelo. O
principal fundeadouro, de nº 1, fica próximo ao Farol da Pedra com área aproximadamente de
3.348.900 m². De acordo com o representante da Praticagem, existe ainda a possibilidade de se
fundear nas proximidades, fora da área de fundeio. O fundeadouro de nº 2, com área
aproximadamente de 116.500 m², que fica próximo à Ponta de Santo Antônio, é apenas para
barcos de pequeno porte, de até 70 m de comprimento e 5 m de calado.
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Na Figura 32 é possível observar onde estão localizados os fundeadouros do Porto de
Cabedelo. A localização desses fundeadouros pode ser verificada na Carta Náutica de nº 830
(BRASIL, 2017b).

Figura 32 – Fundeadouros do Porto de Cabedelo
Fonte: Brasil (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO DE NAVIOS
Esta seção tem como objetivo descrever a infraestrutura portuária, como também
equipamentos e sistemas de controle de tráfego de navios e auxílio à navegação no Porto de
Cabedelo. O propósito dessa infraestrutura nos portos é a segurança da navegação, a proteção da
vida humana no mar, o aumento da eficiência do tráfego marítimo, o acompanhamento das
condições ambientais, entre outras medidas necessárias para o funcionamento adequado do Porto.
Quanto ao auxílio à navegação, o Porto conta com onze sinais de auxílio, sendo nove
flutuantes e dois fixos conforme segue na Norma de Tráfego (BRASIL, 2017b) e listados na Tabela 14.
Sinais de auxílio

Coordenadas geográficas (obtidas)

Boia de Luz – Cabedelo 1

06°56'23,613''S; 34°49'09,620''W

Boia de Luz – Cabedelo 2

06°56'21,180''S; 34°48'47, 644''W

Boia de Luz – Cabedelo 3

06°56'52,020''S; 34°49'55,694''W

Boia de Luz – Cabedelo 4

06°56'29,406''S; 34°49'07,570''W

Boia de Luz – Cabedelo 5

06°57'32,436''S; 34°50'44,838''W

Boia de Luz – Cabedelo 6

06°56'39,510''S; 34°49'24,043''W

Boia de Luz – Cabedelo 7

06°58'12,781''S; 34°50'36,519''W

Boia de Luz – Cabedelo 8

06°57'24,856''S; 34°50'28,207''W

Boia de Luz – Cabeço

06°57'56,939''S; 34°50'34,230''W

Farolete Cabedelo

06°57,66'S; 34°50,60'W
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Sinais de auxílio

Coordenadas geográficas (obtidas)

Baliza Camalaú

06°58,75'S; 34°50,46'W

Tabela 14 – Sinais de auxílio no Porto de Cabedelo
Fonte: CAP Cabedelo (2007). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A estação maregráfica do Porto de Cabedelo não opera, segundo a Praticagem do
Porto de Cabedelo.

DISPONIBILIDADE DE PRÁTICOS E REBOCADORES
O Porto de Cabedelo encontra‐se na chamada Zona de Praticagem 8 (ZP‐8). De acordo com
dados obtidos durante visita técnica ao Porto, esta zona conta com um total de cinco práticos.
O Porto se caracteriza por uma singradura curta, seguida da manobra de atracação e
vice‐versa. Tendo em vista a dimensão dos navios que frequentam o porto da Zona de
Praticagem sob a jurisdição da Capitania dos Portos da Paraíba, é necessário o emprego de
somente um prático por navio. O serviço de praticagem é efetuado pelas seguintes empresas:
Praticagem Cabedelo S/C Ltda. – CABEDELO PILOTS e Praticagem Almirante Tamandaré.
A praticagem é obrigatória desde o ponto de recebimento de práticos (06°56,00'S;
34°48,00'W) até qualquer ponto da área portuária, nos seguintes casos:
»
»

para navios estrangeiros de qualquer arqueação bruta (AB);
para navios de bandeira brasileira, de valor de AB superior a 2.000.

O emprego de rebocadores é obrigatório na Zona de Praticagem de Cabedelo para
embarcações acima de 2.000 AB, sendo as empresas operadoras: Sobrare Servemar Ltda. e
NAVEMAR. Existem apenas dois rebocadores no Porto.

ESTUDOS E PROJETOS
Em relação aos estudos e projetos previstos para o porto, houve um processo de
dragagem no canal de acesso do Complexo Portuário de Cabedelo com início em julho de 2010,
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Dragagem (PND) – elaborado
pela então Secretaria dos Portos (SEP). Porém o contrato com a construtora foi rompido em
maio de 2012, e as obras de dragagem foram interrompidas. Essa dragagem tinha o intuito de
permitir que navios com 11 m de calado máximo navegassem pelo canal. Para o término da
obra, são necessários aproximadamente 50 milhões de reais, que ainda não foram liberados
pelo Governo Federal (BRASIL, 2014c).
Além disso, iniciou‐se, em julho de 2017, a instalação de novas sinalizações no canal
de acesso ao Porto. A previsão inicial de término era de agosto do mesmo, porém, de acordo
com informações obtidas junto à Autoridade Portuária, houve uma mudança no projeto e a
DOCAS‐PR está aguardando a aprovação da atualização para dar continuidade. O novo
equipamento contará com 16 modernas boias, permitindo que navios transitem no canal de
acesso ao Porto 24 horas por dia, sem restrições de luminosidade.
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4.2.

DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO

Nesta seção são avaliadas a composição da frota atual e futura de navios e projeção
do número de acessos para o Complexo Portuário de Cabedelo.
Em relação à composição da frota atual, a análise leva em consideração o número anual
de navios que acessaram o canal e o perfil da frota, no ano de 2016. Para a futura, é considerado
a evolução observada do perfil da frota no período de 2010 a 2016 e as tendências do setor
marítimo e portuário em relação a oferta de navios. Com isso, é estimado a composição da frota
futura de navios, mais especificamente nos anos de 2020, 2030, 2045 e 2060.
No que se refere à projeção do número de acessos, considera‐se a projeção de
demanda de cargas, a composição da frota futura e o lote médio de cada carga movimentada
no Complexo Portuário.

COMPOSIÇÃO DA FROTA DE NAVIOS
Os navios que acessaram o Complexo Portuário são, primeiramente, agrupados de
acordo com o tipo de navio. São considerados três grupos de navios:
» navios porta‐contêineres;
» navios‐tanque;
» outros navios (carga geral e graneleiros).

A frota é, então, classificada em classes de acordo com o porte da embarcação. Essa
dimensão, medida em toneladas, é denominada Tonelagem de Porte Bruto (TPB). No caso
específico dos navios porta‐contêineres, essa classificação é feita de acordo com sua capacidade
em TEU (do inglês – Twenty‐foot Equivalent Unit). Essas medidas bem como as características
físicas dos navios apresentadas ao longo desta seção são obtidas através de uma base de dados
com informações disponibilizadas pela ANTAQ (2017), que fornece a relação entre o ID
embarcação e o respectivo número IMO (do inglês – International Maritime Organization), e
também pelo Vessel Finder ([2016]), que permite acessar as informações de cada embarcação
com base no número IMO.
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Figura 33 – Divisão da classe de navios segundo porte e navio‐tipo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Durante o ano de 2016, o Porto de Cabedelo recebeu um total de 91 acessos, todos
referentes a navios de longo curso e de cabotagem. A Tabela 15 mostra a distribuição desses
acessos classificados por tipo de navio.
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Tipo de navio

Classe

%

Handymax

49%

Total

49%

Handysize

30%

Handymax

12%

Panamax

9%

Total

51%

Navios‐tanque

Outros navios

Tabela 15 – Perfil da frota por tipo de navio – Porto de Cabedelo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa‐se que não houve atracações do tipo de navio Porta Contêiner e, de maneira
geral, as atracações foram bem distribuídas entre navios‐tanque e outros navios. As
embarcações que frequentaram o Porto apresentam portes que variam de aproximadamente
5,5 mil até 65 mil TPB.
Na Tabela 16 são apresentados, por mercadoria, o perfil da frota atual recebida
durante o ano‐base (2016) e a projeção da frota futura, prevista para ser recebida no Porto de
Cabedelo nos horizontes de projeção de 2020, 2030, 2045 e 2060. O detalhamento da
composição da frota atual pode ser consultado no Apêndice 10.
Granéis líquidos
Mercadoria

Derivados de
petróleo (exceto
GLP)

Coque de
petróleo

Granito

Ilmenita

Graneleiro/outros

Ano
Handymax

Handysize

Handymax

Panamax

2016

100%

‐

‐

‐

2020

100%

‐

‐

‐

2030

100%

‐

‐

‐

2045

100%

‐

‐

‐

2060

100%

‐

‐

‐

2016

‐

‐

‐

100%

2020

‐

‐

‐

100%

2030

‐

‐

‐

100%

2045

‐

‐

‐

100%

2060

‐

‐

‐

100%

2016

‐

20%

40%

40%

2020

‐

100%

‐

‐

2030

‐

100%

‐

‐

2045

‐

100%

‐

‐

2060

‐

100%

‐

‐

2016

‐

100%

‐

‐

2020

‐

100%

‐

‐

2030

‐

100%

‐

‐

2045

‐

100%

‐

‐

2060

‐

100%

‐

‐
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Granéis líquidos
Mercadoria

Malte e cevada

Trigo

Outros

Graneleiro/outros

Ano
Handymax

Handysize

Handymax

Panamax

2016

‐

100%

‐

‐

2020

‐

100%

‐

‐

2030

‐

100%

‐

‐

2045

‐

100%

‐

‐

2060

‐

100%

‐

‐

2016

‐

59%

41%

‐

2020

‐

57%

43%

‐

2030

‐

47%

53%

‐

2045

‐

34%

66%

‐

2060

‐

34%

66%

‐

2016

‐

100%

‐

‐

2020

‐

100%

‐

‐

2030

‐

100%

‐

‐

2045

‐

100%

‐

‐

2060

‐

100%

‐

‐

Tabela 16 – Perfil da frota por mercadoria: Porto de Cabedelo
Fonte: Dados de 2016 (ANTAQ, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa‐se também que a movimentação de granéis líquidos no porto foi realizada
única e exclusivamente por navios do tipo Handymax e que existem diversas mercadorias que
tendem a manter o mesmo perfil observado em 2016, como derivados de petróleo (exceto GLP),
coque de petróleo, ilmenita, malte e cevada e outros.
A tendência global para a maioria das cargas é que haja um aumento no porte da
frota que a transporta ao longo do tempo. Entretanto, por se tratar de um porto relativamente
pequeno e com poucas atracações, não devem ocorrer grandes mudanças no perfil da frota
que frequentará o Porto de Cabedelo (exceto para o trigo).

PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS
Nesta seção será apresentado, separadamente por mercadoria, as demandas do
acesso aquaviário do Porto de Cabedelo em termos de número de acessos. Nessa análise inicial,
faz‐se a avaliação da demanda atual sobre o acesso aquaviário do porto, logo após são
apresentadas a estimativa e a análise da demanda futura do acesso.
De acordo com os registros da base de atracações da Agência Nacional Transportes
Aquaviários (ANTAQ), tendo 2016 como ano‐base, foram efetuados cerca de 91 acessos ao porto
(ANTAQ, 2016).
Conforme já mencionado, os acessos de 2016 foram, em sua totalidade, referentes a
navios de longo curso e de cabotagem, não havendo registro de embarcações de navegação
interior, como balsas ou barcaças.
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A demanda de navios nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060 referente ao número
de atracações, é estimada a partir da projeção de movimentação de cargas, apresentada no
Capítulo 2 – Projeção de demanda de cargas. Essa estimativa é feita por meio da relação entre o
volume de movimentação anual projetado e o lote médio movimentado em cada embarcação.
A Tabela 17 apresenta o número de acessos ao Porto de Cabedelo em um cenário
tendencial.
Carga

2016

2020

2030

2045

2060

Coque de Petróleo

4

15

21

23

26

Derivados de petróleo (exceto GLP)

49

64

76

97

116

Granito

5

9

11

12

13

Ilmenita

2

2

3

4

5

Malte e cevada

12

12

17

18

18

Trigo

18

19

20

20

20

Outros

5

7

9

10

12

Total

95

128

156

184

210

Tabela 17 – Número de acessos por mercadoria no cenário tendencial – Porto de Cabedelo
Fonte: Dados de 2016 (ANTAQ, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Gráfico 8 da apresenta o crescimento do número total de acessos ao Porto de
Cabedelo, dentro do horizonte analisado, para as projeções de demanda tendencial, otimista e
pessimista.
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Gráfico 8 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto de Cabedelo
Fonte: Dados de 2016 (ANTAQ 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No geral, projeta‐se um crescimento independente do cenário, entretanto é possível
observar um aumento bastante expressivo no cenário otimista, entre 2016 e 2020. O motivo
para esse aumento extraordinário é devido à previsão de início da movimentação de milho no
porto de Cabedelo e a possível transferência do volume de etanol do modal rodoviário para o
modal marítimo, conforme dito no Capítulo 2 – Projeção de demanda de cargas (seção 0).
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4.3.
ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção tem por objetivo determinar a capacidade do acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Cabedelo em atender a demanda atual (ano‐base 2016) e projetada de
navios, para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060. A estimativa da capacidade leva em
consideração o impacto das restrições físicas e operacionais encontradas no acesso aquaviário
a esse Complexo.

ELABORAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO PARA
DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Cabedelo,
foram realizadas simulações utilizando o software ARENA, uma ferramenta de simulação de
eventos discretos.
O modelo elaborado no ARENA busca simular as restrições às quais está sujeito o
tráfego de navios no canal de acesso do Complexo Portuário, levando‐se em consideração as
regras atualmente em vigor. Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura
aquaviária e das regras operacionais, descrito na seção 4.1.1, referente ao Acesso Marítimo. São
definidas, ainda, todas as etapas e os processos necessários para simular a realidade do acesso
aquaviário, além de uma série de premissas, conforme disposto ao longo desta seção.
Conforme descrito na seção 4.1.1, o canal de acesso ao Porto tem 3 milhas náuticas de
extensão, compreendendo um trecho de 1 milha náutica, com 120 m de largura, entre as boias
luminosas nº 2 e nº 6; e um trecho de 2 milhas náuticas, com 150 m de largura, da boia luminosa
nº 6 até as proximidades do cais do Porto. As verificações necessárias para dar continuidade à
manobra de atracação, além das principais restrições operacionais do acesso aquaviário,
aplicam‐se a partir do ponto de embarque do prático (06°56,00”S; 34°48,00”W).
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário
de Cabedelo são apresentados na Figura 34 e descritos no texto que a segue.
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1 ‐ Chegada de navios
»

»
»

2 ‐ Verificações para atracação nos berços

A chegada de navios é um processo estocástico
representado por uma distribuição exponencial,
conforme o tempo entre as chegadas para cada uma das
mercadorias movimentadas no Complexo Portuário.
O perfil da frota (atual ou projetado) define os percentuais
de cada classe de navio que demanda o Complexo.
Além da mercadoria e da classe, para cada navio é
estabelecido também o calado. Esta atribuição é feita a partir
do calado de projeto, respeitando‐se o calado máximo
recomendado para acessar o Complexo Portuário. Além disso,
são definidos valores diferentes de calados de entrada e de
saída em função da característica da operação
(embarque/desembarque).

»
»

Caso sejam atendidas as exigências específicas para a
navegação (descritas na seção 4.1.1, os navios
prosseguem em direção aos berços.
Caso não seja permitida a navegação, o navio aguarda no
fundeadouro próximo ao Farol da Pedra Seca até que as
condições necessárias sejam atendidas.

3 ‐ Verificação para desatracação dos berços
»
»
»

Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as
condições para desatracação (descritas na seção 4.1.1.
Caso não seja permitida a manobra, o navio aguarda no
berço até que as condições para desatracação sejam
atendidas.
Caso seja permitida a desatracação, o navio segue para a
navegação de saída, deixando o modelo de simulação.

Figura 34 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário:
Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Regras e premissas
O modelo de simulação descrito nesta seção considera que os navios que acessam o
Complexo Portuário de Cabedelo estão sujeitos às seguintes regras:
»

»

»

»

»

»

Todo o canal de acesso é operado em Monovia, permitindo‐se a manobra de apenas um
navio por vez em todo o canal. Caso este esteja ocupado, outro navio deverá aguardar até
que o trecho esteja totalmente livre.
A navegação noturna no ano‐base não é permitida ao longo do canal de acesso ao
Complexo. Entretanto, conforme informações obtidas junto à Praticagem e à Autoridade
Portuária, durante visita técnica ao Complexo, até o final do ano de 2017 será concluída a
obra de implantação e substituição do balizamento e sinalização e, portanto, poderá
ocorrer navegação no período noturno. Assim, considera‐se que a navegação noturna é
permitida nos cenários de 2020, 2030, 2045.
Devido às configurações do canal de aproximação e bacia de evolução, as velocidades
máximas permitidas dentro do canal de acesso, informadas pela Praticagem, são: oito nós
ao longo do canal e cinco nós na aproximação.
As manobras de atracação e desatracação, bem como a navegação no canal de acesso, são
restritas por conta do nível da maré. A regra padrão para a folga abaixo da quilha (FAQ) é
que ela deve ter o valor mínimo de 1,5 m. Na baixa mar, a profundidade mínima do Porto é
de 8,5 m, portanto, o maior calado que o Porto suporta na baixa mar zero é de 7 m. Já com
uma preamar mínima de 1,9 m, é possível que navios com calado máximo de 9,14 m entrem
no canal.
A atracação pode ser realizada nos dois bordos. Em casos de maré enchente, a atracação
é realizada por boreste, enquanto que em casos de maré vazante, a atracação é realizada
por bombordo.
No caso das manobras de desatracação, caso o navio esteja atracado por bombordo, a
manobra de giro só poderá ser realizada em maré enchente.

Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a
respeito dos processos implementados no modelo de simulação:
»

»
»
»
»

»

»
»
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O perfil de frota adotado para o ano‐base de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise
da base de dados de atracação do Porto de Cabedelo, disponibilizada pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (ANTAQ). As características e dimensões das embarcações são
obtidas através do IMO (do inglês – International Maritime Organization) das embarcações.
Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060 considera‐se o perfil de frota apresentado
na seção 4.2.1 ‐ Composição da frota de navios.
Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem investidos e
das velocidades médias, conforme exposto na seção 4.1 ‐ Análise do acesso aquaviário.
O tempo de navegação para entrada e saída no Complexo é de 50 minutos.
A duração do período diurno foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em
função da posição geográfica do Porto e a média obtida foi de 12 horas.
As componentes harmônicas utilizadas para o cálculo da maré foram obtidas da tabela 114
da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para a estação maregráfica de Porto de Cabedelo
(FEMAR, 2000).
A série temporal da maré (resolução de dez minutos) foi gerada pela ferramenta T_Tide
(PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). A partir da série temporal da maré, são
estabelecidos os períodos baixar mar, preamar, enchente e vazante.
A maré meteorológica não é considerada no modelo.
A janela de maré vertical é verificada através da seguinte fórmula:
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é

Em que:
•
C = calado;
•
CMR = calado máximo recomendado;
•
P = profundidade;
•
Hmaré = altura da maré com relação ao Zero Hidrográfico da DHN;
•
FAQ = folga abaixo da quilha.

Destaca‐se que não são incluídos no modelo os serviços de praticagem e de
rebocagem, tendo em vista que o intuito das simulações é determinar a capacidade do acesso
aquaviário em função de suas características físicas e das normas de operação.
As operações de cais, de movimentação de carga e de armazenagem, também não são
consideradas, de forma que as simulações permitem uma análise focada na capacidade do
acesso aquaviário, livre das interferências de outros sistemas.
Sendo assim, com relação aos tempos de espera envolvidos nos processos simulados,
conclui‐se que:
»

»

A espera no fundeadouro, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode
ocorrer devido às restrições de atracação decorrentes da janela de maré, ou pela restrição
de monovia no canal de acesso.
A espera nos berços pode ocorrer devido às restrições de desatracação decorrentes da
janela de maré, ou pela restrição de monovia no canal de acesso.

A Figura 35 apresenta resumidamente, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas,
manobras e operações pelas quais os navios transcorrem.

Figura 35 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário:
Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Cabedelo está representado no fluxograma disponível na Figura 36.
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Figura 36 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios: acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ATUAL DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção apresenta os resultados obtidos do modelo de simulação da capacidade
atual do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Cabedelo.
Tem‐se sempre como ponto de partida, para a estimativa da capacidade, a demanda
referente ao horizonte avaliado. No cálculo da capacidade atual, iniciaram‐se as simulações com
a demanda observada no ano‐base (2016), de 91 navios solicitando acesso ao Complexo. Essa
quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção anterior, para que
se possa analisar quantos desses navios são atendidos com sucesso, ou seja, efetivamente
podem passar por todos os processos do modelo de acesso aquaviário e sair do sistema.
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Após a simulação do cenário atual, extrapola‐se o número de solicitações. Considera‐
se a capacidade como o maior número de solicitações que não resulte em um número reduzido
de atendimentos. Essa análise considera um intervalo de confiança de 95%.
Ao extrapolar o número de solicitações, conclui‐se que, quando um número superior
a 400 navios solicita acesso ao Complexo, nem todos os navios conseguem ser atendidos. O
Gráfico 9 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao Complexo é inferior ao de
solicitações (400 navios). Isso ocorre principalmente devido às restrições de maré e monovia,
válida para todo o acesso aquaviário.
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Gráfico 9 – Capacidade atual do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Cabedelo (em número de acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota‐se que, mesmo após atingida a capacidade do acesso aquaviário, a quantidade
de atendimentos continua a crescer. No entanto, a partir desse momento, haverá navios
aguardando na fila para acessar o Complexo.

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUTURA DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
A metodologia de estimativa de capacidade futura do acesso aquaviário é idêntica à
da estimativa da capacidade atual. Como já destacado, o valor de capacidade é dependente das
características físicas e operacionais do acesso aquaviário e leva em consideração a demanda de
navios e o perfil da frota. Dessa forma, o cálculo da capacidade futura considera a mudança no
perfil da frota esperada para o Complexo, conforme apresentado na seção 4.2. e a demanda
atual sobre o acesso aquaviário.
Nos cenários futuros, considera‐se ainda uma alteração no modelo de simulação,
conforme já apresentado na listagem de regras do modelo (Seção 4.3.1.1):
»

A navegação noturna no ano‐base não é permitida ao longo do canal de acesso ao
Complexo. Entretanto, conforme informações obtidas junto à praticagem e à Autoridade
Portuária, durante visita técnica ao Complexo, até o final do ano de 2017 será concluída a
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obra de implantação e substituição do balizamento e sinalização e, portanto, poderá
ocorrer navegação no período noturno. Assim, considera‐se que a navegação noturna é
permitida nos cenários de 2020, 2030, 2045 e 2060.

Essa alteração nas regras de navegação resultou em aumento de capacidade quando
comparado ao cenário do ano‐base. Em contrapartida, como perfil da frota esperado para o
Porto não apresenta mudanças expressivas, não houve impactos nesse sentido na capacidade
do acesso aquaviário. A Tabela 18 apresenta as estimativas de capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário, para o cenário atual e futuro.
Terminal

2016

2020

2030

2045

2060

Porto de Cabedelo

400

750

750

750

750

Tabela 18 – Capacidade futura do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Cabedelo (em número de acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim de
identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário e pontuar possíveis
intervenções, sempre que cabível.
O comparativo entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Cabedelo é exibido no Gráfico 10. Apresentam‐se as demandas otimista, pessimista
e tendencial, bem como as capacidades apresentadas na seção anterior.
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Gráfico 10 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota‐se que, em nenhum dos cenários simulados, a capacidade é superada pela
demanda.
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5.

ACESSO TERRESTRE

A análise dos acessos terrestres é parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias expedidas ou com
destino ao Complexo Portuário de Cabedelo são escoadas. Além disso, pelo fato de o Complexo
dispor de acesso ferroviário e, no passado, ter feito uso do mesmo, a seção 5.2 aborda aspectos
inerentes a este modal.
Como não há perspectivas de reutilização do modal ferroviário, observa‐se que a
participação dos modais de transporte no Complexo Portuário de Cabedelo para os cenários
futuros se mantém a mesma verificada atualmente. Assim, o crescimento previsto para a
movimentação de cargas do Complexo reflete diretamente no aumento do número de
caminhões que irá trafegar em suas vias de acesso.
Diante do exposto, a seção 5.1 traz uma análise das projeções de demanda de cargas
sobre os acessos rodoviários, estimando os níveis de serviço que poderão ser alcançados e a
formação de filas no acesso ao Porto de Cabedelo.

5.1.

ACESSO RODOVIÁRIO

Para os acessos rodoviários é realizado, inicialmente, uma análise da situação atual,
envolvendo o diagnóstico dos condicionantes físicos das rodovias utilizadas para o transporte
das cargas, das portarias de acesso às instalações portuárias e das vias internas à estas, além da
identificação dos gargalos existentes e das condições de trafegabilidade. Posteriormente, com
base nas projeções de carga previstas para o Complexo Portuário e tomando como base o
cenário futuro de divisão modal, verifica‐se os impactos no nível de serviço dos acessos e na
capacidade de processamento das portarias de acesso às instalações portuárias.

SITUAÇÃO ATUAL
A análise da situação atual do acesso rodoviário está dividida em quatro etapas:
»
»
»
»

Conexão com a hinterlândia
Entorno portuário
Portarias de acesso
Intraporto.

Inicialmente, é realizado o estudo das rodovias que conectam o Complexo Portuário
de Cabedelo com a hinterlândia. Esses acessos, por sua vez, estão ligados às vias do entorno
portuário, as quais possibilitam o acesso dos veículos de carga até as instalações portuárias de
destino e são influenciados diretamente pelas movimentações no Complexo. Após as vias do
entorno portuário, para os veículos de carga alcançarem o terminal de destino, há a necessidade
de passagem por portarias, que, caso não sejam bem dimensionadas, podem gerar filas e,
consequentemente, ineficiência das operações portuárias e conflito porto–cidade. Por fim, na
seção intraporto, analisam‐se os fluxos de veículos dentro do pátio público, a fim de identificar
condicionantes de gargalos que afetem as operações portuárias.
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Conexão com a hinterlândia
A hinterlândia do Complexo Portuário de Cabedelo é composta pelas rodovias BR‐101
e BR‐230, conhecida como Rodovia Transamazônica, por onde as cargas com origem ou destino
ao Complexo são transportadas. O segmento da BR‐230 mais próximo à área urbanizada dos
municípios de João Pessoa e Cabedelo pertence ao entorno portuário e, portanto, será tratado
na seção 5.1.1.2. Entre os municípios de João Pessoa (PB) e Santa Rita (PB), as rodovias BR‐101
e BR‐230 são coincidentes e serão tratadas no presente estudo como BR‐230.
A localização das rodovias da hinterlândia pode ser observada Figura 37, em que
ambas foram divididas em dois trechos em função de peculiaridades que serão apresentadas ao
longo desta seção.

Figura 37 – Localização das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line e Google Earth (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 19 apresenta as características predominantes das vias estudadas na
hinterlândia, referentes ao tipo de pavimento, a quantidade de faixas existentes (somando‐se
os dois sentidos, quando aplicável), a presença de acostamentos, além da velocidade máxima
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permitida na via. Salienta‐se que a velocidade máxima permitida pode variar significativamente
ao longo da via, sendo reduzida, por exemplo, em trechos urbanos.
Rodovia
BR‐101
(Trechos 1 e 2)
BR‐230
(Trecho 1)
BR‐230
(Trecho 2)

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento

Velocidade máxima
permitida (km/h)

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Sim

100

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Sim

100

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Sim
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Tabela 19 – Características predominantes das vias da hinterlândia
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 20 encontram‐se as condições de infraestrutura viária prevalecentes nas
rodovias da hinterlândia que dizem respeito à conservação do pavimento, à sinalização
horizontal e vertical, bem como aos fatores geradores de insegurança ao usuário, como
incidência de neblina, baixa visibilidade e existência de curvas sinuosas.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança
ao usuário

Bom

Bom

Curva sinuosa

Bom

Bom

Presença de neblina, curva sinuosa e
baixa visibilidade

Bom

Bom

Nenhum fator apontado pelos usuários

BR‐101
(Trecho 1 e 2)
BR‐230
(Trecho 1)
BR‐230
(Trecho 2)

Tabela 20 – Condições da infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário aos caminhoneiros
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para as rodovias do estado da Paraíba, abordadas na análise de hinterlândia, o estudo
intitulado “Pesquisa CNT de Rodovias 2016” (CNT, 2016) aponta a situação apresentada na Tabela 21.
Rodovia

Extensão
analisada (km)

Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

BR‐101
BR‐230

129
531

Bom
Bom

Bom
Bom

Bom
Regular

Regular
Regular

Tabela 21 – Condições da infraestrutura nas rodovias das rodovias da hinterlândia do Complexo
Portuário de Cabedelo
Fonte: CNT (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Salienta‐se que a situação das rodovias apontadas pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT) pode não coincidir com os resultados das análises realizadas neste trabalho
em virtude de a CNT avaliar uma extensão diferente das rodovias no estado da Paraíba, cuja
abrangência pode diferir dos trechos analisados no Plano Mestre, os quais compreendem
apenas a rota portuária.
Conforme apresentado na Tabela 20 e na Tabela 21, avaliou‐se que o estado de
conservação do pavimento da BR‐101 e da BR‐230 encontra‐se bom, coincidindo com o estudo
da CNT. Para o parâmetro sinalização, a análise da CNT foi semelhante para a BR‐101 e diferiu
com relação à BR‐230, atribuindo a classificação regular, enquanto este estudo avaliou esse
quesito como bom. Por fim, conforme exposto na Tabela 20, como fatores geradores de
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insegurança ao usuário, identificou‐se a presença de neblina, curvas sinuosas e baixa
visibilidade, sendo que estes podem facilitar a ocorrência de acidentes e acarretar em prejuízos
aos condutores dos veículos que por ali trafegam.
Nos trechos da BR‐230, considerados na hinterlândia, a via apresenta influência do
tráfego local no perímetro urbano entre os municípios de João Pessoa (PB) e Bayeux (PB). Nesse
sentido, verifica‐se que o considerável número de caminhões, que compartilham a via com um
elevado volume de automóveis de passeio, tende a diminuir a velocidade operacional do trecho,
considerando a baixa velocidade com que os veículos de carga trafegam. No entanto, destaca‐
se que existe um projeto voltado para a construção de um arco metropolitano que desviará o
tráfego de veículos de carga da região metropolitana de João Pessoa, o qual se encontra descrito
na seção 0.
Acerca da BR‐101, destaca‐se que a rodovia tem seu movimento acentuado no verão,
pelo fato de perpassar todo o litoral paraibano e, consequentemente, ser utilizada por um
grande número de turistas. Essa situação constitui‐se em um gargalo aos veículos de carga que
se destinam ao Complexo Portuário de Cabedelo, especialmente na entrada do município e de
algumas cidades litorâneas, como João Pessoa.
A interseção entre a BR‐230 e a BR‐101, no município de Bayeux, apresenta‐se como
um gargalo no acesso ao Complexo Portuário, pois os caminhões que trafegam pela BR‐101 não
podem apresentar gabarito superior a 5,0 metros, pois colidem com a laje inferior do Viaduto
de Várzea Nova presente na BR‐230. Nesse sentido, é importante salientar que já existe um
projeto voltado ao rebaixamento da BR‐101, que é descrito na seção 0.

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia
Para análise do nível de serviço (LOS, do inglês – Level of Service) nos 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, ao passo que E corresponde ao volume de veículos mais próximo à
capacidade rodoviária. Assim, uma rodovia com LOS F opera com uma demanda de tráfego
acima de sua capacidade, havendo formação de filas.
Para definição do cenário temporal que considera o volume de veículos no período
mais crítico, foram analisados os dados dos postos de contagem da região de interesse. Dessa
forma, foi possível verificar a distribuição do volume de veículos ao longo do ano, determinando‐
se, portanto, o mês de referência para análise, em razão de apresentar o maior volume de
tráfego. Os dados do cenário temporal considerado na análise estão expostos na Tabela 22.
Ano

Mês

Dia da semana

2016

Dezembro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta‐feira)

Tabela 22 – Cenário temporal da análise de nível de serviço do Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os segmentos com os níveis de serviço estudados na hinterlândia do Complexo
Portuário de Cabedelo são indicados na Figura 38. Na sequência, a Figura 39 aponta os
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resultados alcançados, considerando o cenário temporal da Tabela 22. Maiores detalhes a
respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser consultados no Apêndice 9.

Figura 38 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 39 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Assim, percebe‐
se que há condições distintas de trafegabilidade ao longo da hinterlândia do Complexo Portuário
de Cabedelo. De modo geral, os segmentos localizados nas proximidades ou em meio às
concentrações urbanas apresentam níveis de serviço variando de D até F, os quais indicam
situações de fluxo de tráfego instável. Por outro lado, nos trechos mais distantes dos centros
urbanos, há fluidez de tráfego, visto que operam com níveis de serviço A, B e C.
A elevada densidade demográfica e o consequente aumento do volume de veículos,
sobretudo os de passeio, são fatores que comprometem a qualidade de circulação das vias,
atuando na diminuição da velocidade operacional e da capacidade de manobrabilidade dos
condutores. Nesse sentido, ressaltam‐se os segmentos da BR‐230 localizados entre os
munícipios de Bayeux (PB) e João Pessoa (PB), nos quais verifica‐se LOS D e E, correspondentes
a proximidade do esgotamento da capacidade da via, bem como LOS F, o qual indica situação
de congestionamento.

Entorno portuário
De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se situam
em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente das vias mais próximas às instalações
portuárias. Dessa maneira, neste estudo, a análise das vias do entorno portuário contempla os
trajetos percorridos pelos caminhões até as instalações do Complexo Portuário de Cabedelo.
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Para acesso ao Porto de Cabedelo e às suas áreas arrendadas, os veículos de carga
utilizam as rotas apresentadas na Figura 40 e na Figura 41.

Figura 40 – Localização das vias do entorno portuário do Terminal Oxbow
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line e Google Earth (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por meio da Figura 40, verifica‐se que, a partir da BR‐230, os veículos com destino ao
Terminal Oxbow utilizam a Rua Doutora Maria Luz de Vasconcelos e a Rua Jair Cunha Cavalcanti,
enquanto que os veículos que se dirigem às demais áreas do Porto de Cabedelo seguem pela
Rua Pastor José Alves de Oliveira e pela Rua Duque de Caxias – vias coincidentes com a BR‐230.
Na junção da BR‐230 com a Rua Pastor José Alves de Oliveira, o trajeto passa de pista dupla para
pista simples, de forma a propiciar um afunilamento no trânsito, deixando o tráfego lento em
função do fluxo de veículos urbanos e a presença de diversos estabelecimentos ao longo da via.
Nesse contexto, destaca‐se que já existe um projeto voltado à duplicação dessa via, o qual é
descrito na seção 0.
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Figura 41 – Localização das vias do entorno do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line e Google Earth (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os veículos que se dirigem ao Terminal Top Log e às áreas internas do Porto de Cabedelo,
após passar pela Rua Duque de Caxias, utilizam a Rua Presidente João Pessoa, que apresenta curva
sinuosa e pista estreita, dificultando a conversão dos caminhões que necessitam adentrar o Porto.
Para acesso aos terminais portuários Raízen, TECAB, Mineração Coto e M. Dias Branco
os veículos utilizam, a partir da Rua Duque de Caxias, a Rua Coronel José Teles, a Rua Santa
Catarina, a Rua Francisco Serafim, a Rua Augusto Chericate, a Rua da Petrobras, e, após a saída
dos terminais, a Travessa do Mercado de Artesanato. Ao longo dessas vias, observa‐se a
presença de caminhões estacionados aguardando chamada para acesso ao Porto e aos
terminais, sobretudo, em frente à Fortaleza de Santa Catarina, local de importância turística
para a região e que será abordado no Capítulo 7 – Análise da relação porto–cidade.
O acesso aos terminais BACAP e Transpetro ocorre, a partir da Rua Duque de Caxias e
da Rua Coronel José Teles, pela Av. Cassiano da Cunha Nóbrega, rota que também é utilizada
pelos veículos que acessam M Dias Branco. Nessas vias, também se verifica a presença de
caminhões estacionados em suas margens e em pátios improvisados.
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Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno do Complexo Portuário de
Cabedelo foram analisadas e suas características predominantes podem ser vistas na
Tabela 23, em que algumas delas foram segmentadas em trechos por conta de particularidades
em suas características.

Acostamento

Velocidade
máxima
permitida
(km/h)

Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

BR‐230

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Sim

80

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

30

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

40

Rua Pres. João
Pessoa

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

Travessa do
Mercado de
Artesanato

Paralelepípedo

2

Duplo

Não

Não

Rua Francisco
Serafim

Paralelepípedo

2

Duplo

Não

Não

Paralelepípedo

2

Duplo

Não

Não

Sem
pavimentação

2

Duplo

Não

Não

Av. Cassiano da
Cunha Nóbrega

Sem
pavimentação

2

Duplo

Não

Não

Rua Santa Catarina

Paralelepípedo

2

Duplo

Não

Não

Rua da Petrobras

Sem
pavimentação

2

Duplo

Não

Não

Rua Cel. José Teles

Paralelepípedo

2

Duplo

Não

Não

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

40

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

40

Rua Pastor José
Alves de Oliveira
(BR‐230)
Rua Duque de
Caxias (BR‐230)

Rua Augusto
Chericate
(Trecho 1)
Rua Augusto
Chericate
(Trecho 2)

Rua Jair Cunha
Cavalcanti
Rua Dra. Maria Luz
de Vasconcelos

Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente

Tabela 23 – Características das vias do entorno portuário
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na Tabela 24 encontram‐se as condições da infraestrutura das vias do entorno do
Complexo Portuário do Porto de Cabedelo.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança ao usuário

BR‐230

Bom

Bom

Fluxo intenso de veículos.

Bom

Bom

Fluxo intenso de veículos.

Bom

Bom

Fluxo intenso de veículos.

Ruim

Ruim

Rua Praça Getúlio
Vargas

Regular

Ruim

Rua Francisco
Serafim

Ruim

Ruim

Rua Augusto
Chericate
(Trechos 1 e 2)

Ruim

Ruim

Av. Cassiano da
Cunha Nóbrega

Ruim

Ruim

Rua Santa
Catarina

Ruim

Ruim

Rua da Petrobras

Regular

Ruim

Falta de sinalização vertical e horizontal na via.

Ruim

Ruim

Irregularidades na pista que provocam acúmulo de
água.

Bom

Regular

Carência de sinalização horizontal.

Bom

Regular

Carência de sinalização horizontal.

Rua Pastor José
Alves de Oliveira
(BR‐230)
Rua Duque de
Caxias (BR‐230)
Rua Pres. João
Pessoa

Rua Coronel José
Teles
Rua Jair Cunha
Cavalcanti
Rua Dra. Maria
Luz de
Vasconcelos

Falta de sinalização vertical e horizontal na via.
Apresenta curva sinuosa e pista estreita.
Falta de sinalização vertical e horizontal na via.
Irregularidades na pista que provocam acúmulo de
água.
Falta de sinalização vertical e horizontal na via.
Irregularidades na pista que provocam acúmulo de
água.
Falta de sinalização vertical e horizontal na via.
Irregularidades na pista que provocam o acúmulo de
água.
Caminhões estacionados ao longo da via.
Falta de sinalização vertical e horizontal na via.
Irregularidades na pista que provocam acúmulo de
água.
Caminhões estacionados ao longo da via.
Falta de sinalização vertical e horizontal na via.
Irregularidades na pista que provocam acúmulo de
água.

Tabela 24 – Condições da infraestrutura das vias do entorno portuário
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário aos caminhoneiros
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O segmento da Rodovia BR‐230 situado no entorno portuário, que inclui a Rua Pastor
José Alves de Oliveira e a Rua Duque de Caxias, apresenta bom estado de conservação tanto de
sua pavimentação quanto das sinalizações verticais e horizontais. No entanto, a maioria das
demais vias encontram‐se pavimentadas com paralelepípedos em estado ruim de conservação
ou em leito natural, assim como carecem de sinalizações. Tais condições prejudicam o acesso
aos terminais locais, especialmente em épocas de chuva, haja vista o aumento das
irregularidades nas vias, com formação de buracos e acúmulo de água. Além disso, a falta de
sinalização em muitos trechos dificulta o entendimento, por parte dos condutores, dos locais
impróprios ao estacionamento dos veículos, dos limites de velocidades e das zonas em que é
proibida a ultrapassagem, ocasionando insegurança ao usuário da via e, consequentemente,
caracterizando‐se como um fator facilitador de acidentes.
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Cabe salientar que já existe um projeto da Prefeitura Municipal de Cabedelo voltado à
implantação de melhorias nas vias do entorno portuário, descrito com detalhes na seção 0, que
inclui obras de pavimentação e sinalização, de modo a adequar os acessos às necessidades do
Porto. Além disso, destaca‐se que o acesso ao Terminal Oxbow (Rua Dra. Maria Luz de
Vasconcelos e trecho da Rua Jair Cunha Cavalcanti) foi pavimentado recentemente pelo governo
do Estado, devido às ações estabelecidas pelo Ministério Público acerca da minimização dos
impactos da movimentação de coque no município. Dessa forma, evita‐se a trepidação do
veículo causada pelo estado de conservação das vias em leito natural, reduzindo a incidência de
particulados na região.
De maneira geral, o que contribui para a formação de gargalos nos acessos do entorno
do Complexo Portuário de Cabedelo é o fluxo de veículos de passeio com destino aos centros
urbanos de Cabedelo e das cidades vizinhas, bem como, a presença de estabelecimentos
comerciais às margens da principal rodovia de acesso, a BR‐230.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário
Para a análise do nível de serviço das vias do entorno, utilizou‐se a mesma metodologia
aplicada para análise das vias situadas na hinterlândia, em que foram analisados os segmentos
para as quais havia dados de contagem de tráfego disponíveis e compatíveis com a metodologia
de cálculo do HCM (TRB, 2010).
A Figura 42 indica a localização dos segmentos analisados, enquanto a Figura 43Figura
102 exibe os níveis de serviço identificados para esses trechos.

Figura 42 – Segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 43 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O cálculo do LOS para o segmento do entorno portuário considerou o mesmo cenário
temporal utilizado na hinterlândia, ou seja, o ano de 2016, o mês de dezembro e a média dos dias
típicos da semana (terça, quarta e quinta‐feira). O trecho com LOS C, situa‐se mais próximo ao
Complexo Portuário e conta com menor volume de veículos, se comparado com o segmento que
apresentou LOS D. Esse fato pode ser justificado em razão das características geográficas da região,
pois, à medida em que a via se aproxima do Complexo Portuário, nota‐se a diminuição da faixa de
terra que a margeia, consequentemente, há menor número de residências e estabelecimentos
instalados na região e, portanto, verifica‐se menor volume de veículos.

Portaria de acesso
Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz‐se
necessária também a análise das portarias de acesso aos terminais portuários e pátios públicos, uma
vez que os procedimentos realizados em seus gates podem ser geradores de gargalos em suas
instalações e/ou nas vias de acesso. Portanto, 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, simular os acessos e observar possível formação de filas.
No Complexo Portuário de Cabedelo, foram analisadas a portaria da Autoridade Portuária e
dos seus terminais arrendados. Assim, para acessar o Porto de Cabedelo e os terminais arrendados
que compõem o Complexo, os veículos necessitam passar pelas portarias de acesso apresentadas
na Figura 44 e na Figura 45, nas quais são realizados os controles de entrada e de saída, tanto de
pessoas e veículos (de carga e de passeio), quanto de máquinas e equipamentos, quando necessário.
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Figura 44 – Localização das portarias de acesso às áreas do Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line e Google Earth (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 45 – Portaria de acesso ao Terminal Oxbow
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line; Google Earth (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O controle da portaria administradas pelo Porto é de responsabilidade da guarda
portuária, onde são executados os procedimentos de conferência documental para liberação
dos acessos. Já o controle das portarias de acesso aos terminais arrendados é realizado por
segurança privada.
A Tabela 25 apresenta as características das portarias de acesso às áreas do Complexo
Portuário de Cabedelo, incluindo as vias por onde são acessadas, a quantidade de gates de
acesso – indicando o sentido do fluxo, bem como a existência de reversibilidade, ou seja, quando
o mesmo gate funciona tanto no sentido de entrada como no de saída – tipos de veículos que
acessam, equipamentos e fluxo no dia‐pico, ou seja, quantidade de veículos que passam pelo
gate no dia de maior movimentação do ano.
Os equipamentos considerados neste documento e identificados nas portarias são:
câmeras OCR (do inglês – Optical Character Recognition), leitores biométricos, leitores RFID (do
inglês – Radio‐Frequency Identification), que se referem aos leitores de cartão de proximidade,
e balanças rodoviárias.
Portaria

Via de acesso*

Quantidade de
gates

Tipo de veículos
que acessam

1 de entrada

Câmeras OCR,
leitores de
cartão de
proximidade e
balanças1
Leitores de
cartão de
proximidade

Fluxo no dia‐pico
313 caminhões

Autoridade
Portuária

Rua Pres. João
Pessoa

BACAB

Rua Coronel José
Teles

1 reversível

Caminhões

M. Dias
Branco

Av. Cassiano da
Cunha Nóbrega

2 reversíveis

Caminhões

Balança

168 caminhões

Mineração
Coto

Rua Augusto
Chericate
Rua Francisco
Serafim

1 de entrada
1 de saída

Caminhões

Inexistente

64 caminhões

1 reversível

Caminhões

Inexistente

40 caminhões

Raízen

Rua Augusto
Chericate

TECAB

1 de saída

Caminhões e
carros de passeio

Equipamentos

1 de entrada
1 de saída
1 reversível

Terminal
Oxbow

Rua Jair Cunha
Cavalcanti

1 de entrada

Transpetro

Rua Coronel José
Teles

1 de entrada

1 de saída

Caminhões

Leitores
biométricos

29 carros de passeio

8 caminhões

150 caminhões

Balança2
Caminhões e
carros de passeio

Caminhões
1 de saída
1 Balança inoperante no momento, devido a problemas estruturais.
2 Balança somente no gate reversível.

Inexistente

59 caminhões
20 carros de passeio

Inexistente

51 caminhões

Tabela 25 – Características das portarias de acesso do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário on‐line
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base nas características apresentadas na Tabela 25, bem como nos dados e nas
informações fornecidas pelas instalações portuárias, pôde‐se realizar uma simulação numérica das
entradas e saídas dos veículos nos períodos de maior movimentação em cada terminal portuário e
no pátio público, de forma a avaliar a formação de filas. Essa análise foi realizada no software SimPy,
por meio da simulação de três dias consecutivos de acessos ao Complexo Portuário.
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O Gráfico 11 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação
numérica, sendo que: a escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam
na fila da portaria e a escala horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre,
considerando as 72 horas simuladas.

Gráfico 11 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O resultado da simulação aponta que não há formação de filas expressivas nas portarias
do Complexo Portuário de Cabedelo, sendo identificado um acúmulo maior de veículos apenas
na Portaria do Terminal Oxbow, que apresenta cerca de oito veículos aguardando acesso nos
períodos de hora‐pico. No entanto, para os três dias simulados nota‐se que as filas não se
acumulam de um dia para o outro, mostrando que, apesar de haver formação de filas em
momentos de pico, o terminal consegue processar os veículos no mesmo dia em que eles
chegam às suas instalações.
A portaria da Autoridade Portuária apresenta pouca formação de filas, conforme
apresentado no Gráfico 11. Nos gates de entrada e de saída as filas na hora‐pico apresentam,
em ambos os gates, uma quantidade máxima de três veículos aguardando atendimento.
É importante mencionar que o Complexo Portuário de Cabedelo carece de uma
infraestrutura externa que sirva de apoio à espera de caminhões, o que, por vezes, ocasiona filas
próximas às portarias, dificultando a passagem dos veículos. Essa situação é crítica na região,
uma vez que as ruas que dão acesso ao Porto Público e aos demais terminais são estreitas, não
tem acostamento e dispõe de uma pavimentação ruim ou em leito natural. Assim, alguns
caminhões acabam utilizando terrenos próximos como pátio de estacionamento. Vale ressaltar
que a Prefeitura de Cabedelo se mostra interessada em construir uma área de apoio logístico
para os caminhões e vem realizando estudos de um local para sua implantação.
Nesse sentido, vale salientar que a implantação de equipamentos que visem à
automatização dos gates das portarias, aliada a um sistema de agendamento com o devido
sequenciamento dos veículos e à existência de pátios adequados ao estacionamento dos
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veículos de carga, evita a formação de filas nos acessos às instalações portuárias, assim como
permite uma gestão eficiente das operações de carga e descarga no Porto, além de otimizar os
recursos necessários.

Intraporto
Quanto aos acessos intraporto do Complexo Portuário de Cabedelo, realizou‐se a análise
das vias internas e dos fluxos do Porto Público, de forma a contemplar a identificação das rotas
dos veículos, salientando parâmetros logísticos (falta de espaço para circulação e presença de
estacionamentos) e fatores qualitativos (situação do pavimento e sinalização).
O fluxo no Cais Público do Porto de Cabedelo segue conforme apresentado na Figura 46.

Figura 46 – Fluxo rodoviário interno ao Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário on‐line (2017) e Google
Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após adentrar o Porto Público pela portaria de acesso, os caminhões seguem até a
balança mais antiga (atualmente em operação) para realizar a pesagem, visto que as novas
balanças instaladas nos gates de entrada e saída encontram‐se em desuso devido a problemas
estruturais decorrentes de falhas na concepção do projeto. Na sequência, após os veículos
realizarem o carregamento ou o descarregamento, prosseguem novamente em direção à
balança para uma nova pesagem e, posteriormente, seguem para o gate de saída.
Destaca‐se que os caminhões que chegam ao Porto para serem carregados realizam a
pesagem na entrada somente na primeira vez em que acessam a área portuária, pois o valor da tara
fica armazenado no sistema, sendo utilizado em acessos posteriores, de forma a agilizar os
processos. Mesmo assim, em períodos de maior movimentação, quando há operação de dois navios
simultaneamente, apenas uma balança se torna um gargalo, ocasionando filas no intraporto.
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Com relação às vias internas ao Porto de Cabedelo, todas encontram‐se pavimentadas,
mas com estado de conservação ruim. A maior parte é pavimentada com paralelepípedos
regulares de rocha, no entanto, em frente ao cais, há trechos com blocos de concreto
intertravados e outros em que os blocos foram revestidos por uma camada de concreto. A falta
de manutenção se torna aparente em locais onde ocorre afundamento nas trilhas de roda,
sugerindo que o pavimento já é antigo e necessita de reforço. Além disso, é possível observar
uma grande irregularidade no pavimento, que, aliado à inexistência de drenagem, provoca
acúmulo de água (Figura 47). Segundo a Autoridade Portuária, em função da falta de recursos,
o pavimento vem sendo restaurado por partes, em concreto, atendendo prioritariamente aos
pontos mais críticos.

Figura 47 – Condições do pavimento no interior do Porto de Cabedelo
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)

Acerca do estado de conservação da sinalização no Porto de Cabedelo (Figura 48),
verifica‐se a carência de sinalização horizontal ao longo de suas vias internas, que, quando
existentes, encontram‐se desgastadas, assim como a sinalização vertical, que se mostra
deficiente para o bom entendimento do fluxo dentro do Porto, por parte dos motoristas e
pedestres que transitam na área.

Figura 48 – Carência de sinalização horizontal e vertical no Porto de Cabedelo
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)

Por fim, destaca‐se que a manutenção do pavimento em boas condições na área interna
às instalações portuárias e o bom ordenamento dos fluxos, com placas de sinalização adequadas
e sinalização horizontal visível, 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.
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SITUAÇÃO FUTURA
Com base na verificação da permanência do modal rodoviário como único modal de
transporte de cargas expedidas ou recepcionadas no Complexo Portuário de Cabedelo, são
verificadas as taxas de crescimento dos veículos, quando comparados aos volumes do cenário
atual. Dessa forma, para as vias do entorno portuário, que sofrem influência direta das
movimentações de carga, são utilizadas tais taxas para determinar o crescimento do fluxo de
caminhões futuros para análise do nível de serviço das rodovias e, quando for o caso, das
interseções. No entanto, para as vias da hinterlândia, adota‐se as taxas de crescimento
recomendadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujos
detalhes são abordados na sequência.
Ao final da seção, com base nas taxas de crescimento de caminhões, são calculados os
fluxos de veículos que acessarão cada uma das portarias nos cenários futuros e identificadas
obras de melhorias em suas infraestruturas, de modo a efetuar novamente as simulações dos
acessos aos gates com esses novos parâmetros e prever possíveis formações de filas.
Diante do exposto, a análise da situação futura é dividida em três seções, a saber:
» Conexão com a hinterlândia
» Entorno portuário
» Portarias de acesso.

Conexão com a hinterlândia
O volume de veículos que irá trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de
Cabedelo foi estimado por meio da aplicação das 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.
A Tabela 26 traz o Volume de Hora‐Pico (VHP) previsto para cada um dos segmentos
analisados na hinterlândia, considerando os seguintes horizontes: 2020, 2025, 2045 e 20603. O
detalhamento acerca dos parâmetros utilizados na análise do nível de serviço pode ser
verificado no Apêndice 9.
Segmentos na hinterlândia

3

Id

Rodovia

1
1
2
2
3
3
4
4
5

BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101

Nº de
faixas
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Demanda
atual

Demanda projetada

Sentido

VHP
(2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

Norte‐sul
Sul‐norte
Oeste‐leste
Leste‐oeste
Oeste‐leste
Leste‐oeste
Oeste‐leste
Leste‐oeste
Sul‐norte

470
470
510
592
2.347
2.347
2.347
2.347
1.976

527
528
573
665
2.633
2.634
2.633
2.634
2.215

609
610
661
768
3.039
3.043
3.039
3.043
2.554

1.083
1.087
1.176
1.369
5.405
5.424
5.405
5.424
4.522

1.669
1.678
1.813
2.114
8.329
8.373
8.329
8.373
6.948

Os segmentos analisados podem ser visualizados na Figura 38, página 81.
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Demanda
atual

Segmentos na hinterlândia
Id

Rodovia

5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐101
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230
BR‐230

Nº de
faixas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Demanda projetada

Sentido

VHP
(2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

Norte‐sul
Sul‐norte
Norte‐sul
Sul‐norte
Norte‐sul
Sul‐norte
Norte‐sul
Sul‐norte
Norte‐sul
Norte‐sul
Sul‐norte
Norte‐sul
Sul‐norte
Oeste‐leste
Leste‐oeste
Oeste‐leste
Leste‐oeste
Oeste‐leste
Leste‐oeste
Oeste‐leste
Leste‐oeste

1.976
1.059
1.059
817
897
817
897
817
897
2.562
3.023
3.134
3.548
1.266
1.266
778
778
778
778
778
778

2.217
1.187
1.189
916
1.007
916
1.007
916
1.007
2.877
3.397
3.522
3.987
1.422
1.422
874
874
874
874
874
874

2.561
1.369
1.373
1.056
1.163
1.056
1.163
1.056
1.163
3.326
3.930
4.076
4.613
1.645
1.645
1.011
1.011
1.011
1.011
1.011
1.011

4.561
2.424
2.445
1.870
2.071
1.870
2.071
1.870
2.071
5.944
7.043
7.312
8.270
2.946
2.946
1.811
1.811
1.811
1.811
1.811
1.811

7.037
3.725
3.773
2.874
3.195
2.874
3.195
2.874
3.195
9.193
10.913
11.340
12.818
4.562
4.562
2.805
2.805
2.805
2.805
2.805
2.805

Tabela 26 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a metodologia do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto, 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, rodovia 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 27 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Capacidade rodoviária
Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)
Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

Velocidade de fluxo livre
(mi/h)

(km/h) ¹

Capacidade
(veículos/hora/faixa)

‐

‐

1.7002

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

1

Valores aproximados.
2
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 27 – Capacidade das rodovias conforme o HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Diante do exposto, constata‐se que diversos trechos pertencentes à hinterlândia do
Complexo tendem a apresentar situação crítica no futuro, haja vista o elevado volume de
veículos previsto nos horizontes determinados (expostos na Tabela 26) ante os limites de
capacidade de tráfego determinados pelo método de análise. Destaca‐se que os valores de
capacidade dos segmentos analisados podem ainda ser menores que os valores apresentados
na Tabela 27, pois esses trechos não necessariamente operam sob condições básicas, as quais
se encontram detalhadas no Apêndice 9.
A Figura 49 apresenta o nível de serviço estimado para os segmentos da hinterlândia
do Complexo Portuário de Cabedelo, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 49 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota‐se que os segmentos da BR‐101 e da BR‐230, localizados mais distantes do centro
urbano de João Pessoa, apresentarão boas condições de trafegabilidade, mesmo com o
crescimento de demanda de tráfego previsto, ao passo que os segmentos mais críticos, que
estão localizados próximos às concentrações urbanas da região metropolitana de João Pessoa,
considerando a densidade populacional e o elevado número de turistas que visitam essa região.
Logo, constata‐se que, se não forem realizadas ações para melhoria da infraestrutura viária
atual, a situação desses trechos pode se agravar no futuro, visto que apresentam LOS E, D e F
inclusive na situação atual (Figura 39).
Ademais, ressalta‐se que no ano de 2020 o trecho da BR‐101 coincidente com a BR‐230
ainda apresentará um nível de serviço considerado viável, apesar da baixa velocidade de tráfego.
No entanto, é importante salientar que já em 2025 o local tende a apresentar LOS E, indicando
que a demanda de tráfego atingirá a capacidade prevista para a via.
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Tendo em vista as obras de duplicação e triplicação do trecho da BR‐230 que parte do
Km 0, próximo ao Complexo Portuário de Cabedelo, até o Km 28,1 (DNIT, 2016a), iniciadas em
março de 2017, realizou‐se a análise de nível de serviço para os horizontes futuros considerando
o acréscimo de faixa nos segmentos inseridos nesse trecho, cujos resultados podem ser
verificados na Figura 50. Maiores detalhes acerca das obras de melhoria viária citadas podem
ser verificados na seção 5.3.1.

Figura 50 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria
viária: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe‐se que, quando finalizadas, as obras de melhoria na infraestrutura viária da BR‐
230, a princípio, representarão um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para a
região em análise, haja vista os melhores níveis de serviço encontrados até horizontes próximos de
2045. Contudo, à medida que os cenários temporais se aproximam do horizonte de 2060, o LOS F
poderá ser atingido em determinados segmentos da hinterlândia, mais próximos da região
metropolitana de João Pessoa, indicando possível esgotamento da capacidade do trecho.

Entorno portuário
Acerca dos segmentos avaliados no entorno portuário, 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
28 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).
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Horizonte

Cenário pessimista

Cenário tendencial

Cenário otimista

2020

4,00% a.a.

9,73% a.a.

17,89% a.a.

2025

2,57% a.a.

5,77% a.a.

8,94% a.a.

2045

1,67% a.a.

2,62% a.a.

3,54% a.a.

2060

1,37% a.a.

2,00% a.a.

2,62% a.a.

Tabela 28 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 29 e a Tabela 30 exibem os valores projetados para a demanda de tráfego das
vias analisadas no entorno portuário4, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. Maiores
detalhes acerca dos resultados exibidos podem ser consultados no Apêndice 9.
Demanda
atual

Segmentos do entorno
Id

Rodovia

Nº de
faixas

1

BR‐230

2

1

BR‐230

2

2

BR‐230

2

2

BR‐230

2

Sentido
Sul‐
norte
Norte‐
sul
Sul‐
norte
Norte‐
sul

Demanda VHP (cenário 2020)

Demanda VHP (cenário 2025)

VHP
(2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

2.464

2.786

2.871

3.016

3.200

3.321

3.473

2.357

2.664

2.729

2.841

3.065

3.158

3.276

1.894

2.143

2.216

2.341

2.458

2.562

2.693

1.894

2.143

2.216

2.341

2.458

2.562

2.693

Tabela 29 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Demanda
atual

Segmentos do entorno
Id

Rodovia

Nº de
faixas

1

BR‐230

2

1

BR‐230

2

2

BR‐230

2

2

BR‐230

2

Sentido

Sul‐
norte
Norte‐
sul
Sul‐
norte
Norte‐
sul

Demanda VHP (cenário 2045)

Demanda VHP (cenário 2060)

VHP (2016)

Pessimist
a

Tendencial

Otimista

Pessimist
a

Tendencial

Otimista

2.464

5.583

5.734

5.923

8.489

8.660

8.881

2.357

5.383

5.500

5.646

8.224

8.357

8.527

1.894

4.271

4.401

4.563

6.473

6.621

6.810

1.894

4.271

4.401

4.563

6.473

6.621

6.810

Tabela 30 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ao analisar os valores obtidos, verifica‐se que, em função de o cenário otimista de
projeção de demanda ser baseado em uma maior expectativa de movimentação de cargas,
estima‐se um maior volume de veículos para esse cenário em todos os horizontes de estudo.
Além disso, é importante destacar que, as capacidades dos segmentos da BR‐230 analisados no
entorno portuário, são as mesmas expostas na Tabela 27. Assim, a Figura 51 exibe o nível de
serviço calculado para os segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Cabedelo,
considerando o cenário tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

4

Os segmentos analisados podem ser visualizados na Figura 42, página 87.
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Figura 51 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota‐se que os trechos da BR‐230 analisados no entorno portuário podem configurar
gargalos futuros em termos de acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Cabedelo, pois
estima‐se elevada quantidade de veículos de passeio compartilhando a estrutura viária com o
fluxo de veículos de carga, apontando a expectativa de formação de congestionamentos já em
um horizonte próximo.
Da mesma forma que na análise dos segmentos da hinterlândia, também foram
simuladas as condições dos trechos analisados no entorno portuário considerando a finalização
das obras de duplicação e triplicação da BR‐230. Nesse sentido, a Figura 52 apresenta os níveis
de serviço obtidos para os horizontes 2020, 2025, 2030 e 2045, considerando a faixa adicional
de tráfego.
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Figura 52 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária:
entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os resultados obtidos para os segmentos analisados, assim como nos trechos da
hinterlândia, indicam uma considerável melhora nas condições de tráfego da via após a conclusão
das obras de aumento de capacidade através do acréscimo de faixa adicional. Entretanto, em
horizontes posteriores ao ano de 2045, a demanda tende a ultrapassar a capacidade, apontando LOS
F em nos segmentos analisados no entorno portuário, o que indica a necessidade de novas
intervenções a médio prazo.

Portaria de acesso
Foram analisadas as projeções de veículos que acessam as portarias das instalações
portuárias do Complexo Portuário de Cabedelo, objetivando, objetivando realizar um comparativo
entre a demanda projetada e a capacidade dos gates, o que permite avaliar a possibilidade de
formação de filas futuras nas portarias.
As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos respectivos recintos portuários nos cenários pessimista, tendencial e
otimista para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060. Já a estimativa do aumento do volume dos
carros de passeio levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro até os anos supracitados.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

100

PLANO MESTRE

A Tabela 31 apresenta os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados para
cada uma das portarias, considerando o cenário tendencial. Os fluxos estimados para os cenários
pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 9.
Demanda atual
Portaria

Demanda futura (cenário tendencial)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

313

29

500

31

591

35

707

52

759

65

BACAB

8

0

11

0

12

0

16

0

19

0

M. Dias
Branco

168

0

179

0

185

0

206

0

206

0

Mineração
Coto

64

0

68

0

76

0

94

0

101

0

Raízen

40

0

52

0

57

0

79

0

95

0

TECAB

150

0

195

0

212

0

296

0

354

0

Terminal
Oxbow

59

20

221

22

290

24

347

36

383

45

Transpetro

51

0

66

0

72

0

101

0

121

0

Autoridade
Portuária

Tabela 31 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias nos cenários futuros
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe‐se que a movimentação de veículos no Complexo Portuário de Cabedelo
cresce dos atuais 853 caminhões e 49 carros de passeio para 2.038 caminhões e 110 carros de
passeio ao final do ano de 2060, no dia‐pico, tomando como base o cenário tendencial. Assim,
para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas para os três
cenários (pessimista, tendencial e otimista) dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060, 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.
O Gráfico 12, o Gráfico 13, o Gráfico 14 e o Gráfico 15 apresentam, respectivamente,
os resultados das simulações para o cenário tendencial dos horizontes de 2020, 2025, 2045 e
2060. Os resultados das simulações para os cenários pessimista e otimista de cada ano analisado
podem ser verificados no Apêndice 9.
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Gráfico 12 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário tendencial para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 13 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário tendencial para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 14 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário tendencial para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 15 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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As simulações para os cenários futuros indicam formação de filas ao longo de três dias
consecutivos e mostram um aumento no número de veículos aguardando acesso às instalações
portuárias quando comparados com o cenário atual. No entanto, as filas nas portarias dos
terminais arrendados analisados, BACAP, M. Dias Branco, Mineração Coto e Transpetro,
continuam a se mostrar inexpressivas em todos os anos analisados.
Por outro lado, nos acessos aos terminais TECAB e Raízen, caso o cenário tendencial
se concretize, as filas apresentarão, respectivamente, 20 e 23 veículos, no ano de 2060. Nos
demais horizontes analisados, as portarias de acesso à essas instalações também tendem a
apresentar filas ‒ no entanto, em menores proporções.
O acesso ao Terminal Oxbow tende a apresentar filas expressivas já no ano de 2020,
sendo esta de 26 veículos no gate de entrada e 27 veículos no gate de saída, no cenário
tendencial. Se não forem realizadas melhorias no acesso ao terminal, no ano de 2060 a situação
apresentar‐se‐á ainda mais crítica, acumulando uma fila de 59 e 31 veículos, nos gates de
entrada e saída, respectivamente.
Já a portaria da Autoridade Portuária tende a apresentar situação mais crítica no futuro,
caso não sejam concretizadas obras de melhorias, uma vez que se estima que as filas em seu
gate de entrada acumulem 30 e 40 veículos nos anos de 2045 e 2060, respectivamente, no
cenário tendencial, face aos três caminhões do cenário atual. Para o gate de saída, há formação
de filas, mas com menor intensidade, haja vista que muitos caminhões ficam retidos na fila de
entrada, apresentando 10 e 17 veículos, respectivamente, nos anos de 2045 e 2060.
É importante destacar 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. No entanto, mesmo com essa premissa, observa‐se que, nos
cenários pessimista, tendencial e otimista, as portarias de acesso ao Cais Público e aos Terminais
Oxbow, TECAB e Raízen devem apresentar filas de mais de 20 veículos em períodos de pico.
Dessa forma, conclui‐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 ao Porto e seus terminais arrendados. Além
disso, é importante que haja um sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem,
que contemple todos os terminais inseridos na poligonal do Porto para que os veículos acessem
as respectivas instalações de destino de forma cadenciada.

5.2.

ACESSO FERROVIÁRIO

De maneira geral, o modal ferroviário representa uma opção eficiente para o
escoamento das cargas, no âmbito dos acessos terrestres, especialmente quando está associado
a fluxos de grandes volumes e elevadas distâncias. Para o caso específico do Complexo Portuário
de Cabedelo, a malha férrea associada ao Complexo está concessionada à Ferrovia
Transnordestina Logística (FTL), sendo que, atualmente, o trecho é subconcessionado à
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que o utiliza, exclusivamente, para o transporte
de passageiros. Nesse sentido, nas subseções seguintes são apresentadas as análises referentes
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às situações atual e futura do acesso ferroviário ao Complexo em estudo. Cabe destacar ainda,
que as análises se referem à FTL, haja vista que a operação da CBTU, por ser exclusivamente de
passageiros, não é contemplada no escopo do Plano Mestre.

SITUAÇÃO ATUAL
Nesta seção, são dispostas informações da situação atual da estrutura e operação do
acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Cabedelo, compreendendo a apresentação, localização
e descrição das características físicas de infraestrutura, da operação e dos gargalos encontrados em
cada segmento ferroviário. Ademais, pelo fato de o Complexo não utilizar o modal ferroviário para a
movimentação de cargas, não serão feitas análises referentes à demanda desse modal de
transporte. De maneira semelhante, a análise do atendimento no acesso ferroviário também não é
possível, haja vista a inexistência de dados referentes à capacidade das vias de acesso na Declaração
de Rede, onde o trecho é classificado como desativado. Nesse sentido, a análise da situação atual do
acesso ferroviário está dividida em seis etapas:
»
»
»
»

caracterização da malha ferroviária;
entorno portuário;
vias internas;
terminais ferroviários.

Os dados para a realização dos estudos são oriundos da Declaração de Rede de 2016,
publicada, anualmente, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Sistema de
Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF), de onde são obtidas informações
acerca da movimentação ferroviária, além de informações das visitas técnicas e dos questionários
aplicados aos intervenientes da operação ferroviária no Complexo Portuário de Cabedelo.

Caracterização da malha ferroviária
A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Cabedelo é composta pela
Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), empresa subsidiária da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). A CSN é também a controladora da Transnordestina Logística S.A. (TLSA),
responsável pela construção da Nova Transnordestina. Cabe destacar que a FTL está integrada
ao restante da malha ferroviária nacional por meio de conexões com a Estrada de Ferro Carajás
(EFC), à noroeste, e com a Ferrovia Centro‐Atlântica (FCA), à sudeste.
Sendo assim, é apresentado, na sequência, o histórico da ferrovia, assim como as suas
características físicas atuais.

Ferrovia Transnordestina Logística
Em 1992, a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) foi incluída no Programa Nacional de
Desestatização (PND). Desse modo, a Malha Nordeste foi leiloada e a Companhia Ferroviária do
Nordeste (CFN) obteve a sua concessão em 1997, iniciando as operações no ano seguinte (ANTT,
[201?]a).
Em 2008, a CFN passou a se chamar Transnordestina Logística S.A. e, em 2013, a ANTT,
por meio da Resolução nº 4.042/2013, autorizou o processo de cisão parcial da empresa, sendo
criada a FTL.
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Com a cisão, a TLSA ficou responsável por implantar e operar uma nova ferrovia de
1.753 km de extensão entre o município de Eliseu Martins (PI) e os Portos de Suape (PE) e Pecém
(CE), denominada Nova Transnordestina (CGU, 2016). Por outro lado, coube à FTL incorporar os
ativos e passivos da malha ferroviária da antiga RFFSA (FTL, 2013), incluindo o acesso ao
Complexo Portuário de Cabedelo.
A malha existente é composta por 4.275 quilômetros em bitola métrica e 20
quilômetros em bitola mista, estando conectada à EFC no Pátio de Pombinho (MA) e à FCA, no
município de Propriá (SE). Ademais, possui pontos de interconexão com os portos de Maceió
(AL), Pecém (CE), Itaqui (MA), Mucuripe (CE), Recife (PE), Natal (RN), Suape (PE) e Cabedelo (PB)
(ANTT, [201?]b).
Entretanto, o transporte de cargas pelo modal ferroviário no Complexo Portuário de
Cabedelo se encerrou em 2010, sendo que a movimentação ocorria apenas no sentido
importação, ou seja, com origem no Complexo e destino às cidades do interior, como Missão
Velha (CE) e Campina Grande (PB). De acordo com os dados do SAFF (ANTT, [2015]), os produtos
movimentados entre 2006 e 2010 foram coque de petróleo, milho e produtos siderúrgicos.
Atualmente, a única linha ferroviária que está em operação é a que interliga os portos de Itaqui,
Pecém e Mucuripe, possuindo 1.190 km em bitola métrica (CSN, 2017). A Figura 53 apresenta o
traçado da FTL no Nordeste do País.

Figura 53 – Ferrovia Transnordestina Logística
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No Porto de Cabedelo, o acesso ferroviário é feito por meio do Ramal de Cabedelo,
uma linha da FTL entre os pátios de Paula Cavalcanti e de Cabedelo. As características da
infraestrutura desse ramal são apresentadas na Tabela 32.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

106

PLANO MESTRE

Ferrovia Transnordestina Logística
Característica

Ramal de Cabedelo

Extensão

50,025 km

Bitola

Métrica

Linha

Singela

Perfil do trilho

TR32 ‐ TR37

Fixação

Rígida

Dormente

Concreto/Madeira

Taxa de dormentação

1.510

Bitola

Métrica

Carga máxima por eixo

20

Velocidade média autorizada
(VMA)

Sem operação para cargas

Tabela 32 – Característica da linha de acesso ao Porto de Cabedelo
Fonte: (ANTT, 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Atualmente, o Complexo Portuário de Cabedelo não utiliza o transporte ferroviário de
cargas no contexto de suas movimentações. Apesar disso, não há uma limitação técnica que
inviabilize essa operação, inclusive a concessionária da ferrovia dispõe de pátio para manobra e
ramais para o cais e para a área primária do Porto Organizado.
No entanto, o perfil de movimentação de cargas do Complexo Portuário de Cabedelo
impossibilita a movimentação de embarcações maiores, tornando menos atrativa a utilização
do modal ferroviário, cuja operação é tipicamente caracterizada pela movimentação de grandes
volumes de carga.
Outra questão que possui influência sobre o modal ferroviário diz respeito ao acordo de
compartilhamento da malha férrea próxima ao Porto com a CBTU, apresentado na seção 5.2.1.2.

Entorno portuário
Considera‐se como entorno portuário, os segmentos ferroviários compreendidos entre
a poligonal do Porto Organizado e o limite da área retroportuária. Neste estudo, a área
retroportuária não pode ser determinada no âmbito ferroviário, haja vista a ausência de
movimentações por meio desse modal de transporte no Complexo. Dessa forma, por conta da
proximidade geográfica, todos os segmentos que compõem o Ramal de Cabedelo foram
considerados como pertencentes ao entorno. Nesse sentido, a Figura 54 apresenta as vias de
acesso do entorno do Complexo Portuário de Cabedelo.
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Figura 54 – Localização das vias de acesso no entorno do Complexo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na região metropolitana de João Pessoa, até próximo ao Porto de Cabedelo, a CBTU
compartilha com a FTL a linha entre Santa Rita e Cabedelo, com cerca de 30 quilômetros, para a
operação de trens de passageiros, onde esses têm prioridade no horário de utilização da via
(CBTU, 2017). Atualmente, há disponibilidade para a passagem de trens de cargas durante o
horário noturno, entre às 20:00 e às 4:00, o que limita o acesso ferroviário ao Porto de Cabedelo.
Todavia, caso haja a perspectiva de reutilização do acesso ferroviário no Porto de Cabedelo,
ressalta‐se que seriam necessários reparos e manutenções nos segmentos entre a estação de
Cabedelo e o Porto, haja vista o grau de deterioração em virtude da falta de operação nos
últimos anos.
Ademais, de forma geral, por conta da ausência de movimentações pelo modal ferroviário,
não é possível identificar conflitos ou gargalos operacionais nesse modal no entorno portuário.

Vias internas
O Complexo Portuário de Cabedelo possui linhas internas que, atualmente, não são
utilizadas para o transporte de cargas. A Figura 55 mostra o layout das vias férreas dentro da
área portuária, sendo que a linha localizada entre o prédio da Receita e o Armazém 6 está
desativada desde 2002 e as demais linhas tiveram sua última movimentação em 2010. As linhas
não possuem bom estado de conservação, sendo necessários novos estudos de engenharia para
que fosse possível avaliar uma eventual reutilização das vias.
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Figura 55 – Linhas férreas internas no Porto de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017) e Câmara (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Terminais ferroviários
Atualmente, nenhum dos terminais existentes no Complexo Portuário de Cabedelo
apresenta acesso ferroviário ativo.

SITUAÇÃO FUTURA
O modal ferroviário não possui, no contexto do Complexo Portuário de Cabedelo,
perspectivas de reativação dos ramais de acesso ao Porto. Ademais, não são previstos
investimentos para esse modal de transporte na região, relacionados à movimentação de cargas
das instalações portuárias.
Por conta disso, não existem informações suficientes que possam subsidiar os estudos
da situação futura do acesso ferroviário, tanto referentes à demanda quanto à análise do
atendimento no acesso ferroviário.
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5.3.

ESTUDOS E PROJETOS

Esta seção apresenta uma descrição das melhorias previstas para os acessos rodoviários
que se encontram em estudo, planejadas ou em execução, e que impactam nas movimentações
de carga do Porto de Cabedelo e/ou que beneficiarão as futuras instalações do Complexo
Portuário em análise.

ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA BR‐230
O projeto de adequação da capacidade e segurança da BR‐230 tem por objetivo a
melhoria do fluxo da rodovia na área metropolitana da grande João Pessoa, do Km 0, no Porto
de Cabedelo, ao Km 28,1, no Viaduto Governador Ivan Bichara (DNIT, 2016a), conforme pode
ser visualizado a Figura 56.

Figura 56 – Trecho da BR‐230 contemplado no projeto de adequação de capacidade de segurança
Fonte: DNIT (2016a) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O projeto é composto de 14 passarelas e 13 viadutos em terra armada com suas
respectivas contenções, além de estar prevista a implantação de segunda faixa de rolamento
por sentido no trecho da via que, atualmente, é em pista simples, assim como de terceira faixa
no segmento duplicado (DNIT, 2016a). Ademais, contempla a construção de ciclovias, vias
marginais, interseções em nível e desnível e retornos operacionais, além do alargamento de
viadutos e pontes, restauração da pista existente, melhoria na sinalização e segurança de
trânsito, paisagismo, obras de proteção do corpo estradal, vedação da faixa de domínio e
conforto para o usuário (DNIT, 2016a).
A obra foi iniciada em março de 2017, com custo estimado previsto em 255 milhões, e
a previsão de entrega para o mês de janeiro de 2020 (BRASIL, 2017d).
Na seção 5.1.2 foi apresentada uma simulação dos impactos dessa obra sobre o nível de
serviço dos acessos na hinterlândia e no entorno portuário considerando os anos de 2020, 2025,
2045 e 2060.
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DESVIO DA INTERSEÇÃO DA BR‐230 COM A BR‐101 E
REBAIXAMENTO DE GREIDE DA BR‐101
As obras de desvio de tráfego na interseção entre a BR‐230 e a BR‐101 são decorrentes
da recuperação do Viaduto de Várzea Nova, que contempla o rebaixamento do greide da BR‐
101 sob a BR‐230, no município de Bayeux (PB), conforme mostra a Figura 57.

Figura 57 – Desvio da Interseção da BR‐230 com a BR‐101 e rebaixamento do greide da BR‐101
Fonte: DNIT (2015c) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O objetivo das obras é adequar o viaduto ao gabarito mínimo estabelecido pelo DNIT,
evitando que caminhões com cargas altas que trafegam pela BR‐101 colidam com a laje inferior,
o que pode ocorrer atualmente com veículos de altura superior a 5,0 m (DNIT, 2015c). O
contrato com a empresa responsável pela execução da obra foi assinado em abril de 2017, com
a entrega final da obra prevista para janeiro de 2018 (BRASIL, 2017e).
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ARCO RODOVIÁRIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA
O estudo prevê a construção de um novo acesso ao Porto de Cabedelo sem que haja
interferência do fluxo portuário no tráfego urbano da região metropolitana de João Pessoa, por
meio da implantação do Arco Rodoviário Metropolitano. Ainda em fase de estudos, o traçado
preliminar (Figura 58) inicia‐se na interseção das rodovias BR‐101 Sul e PB‐018, prolongando‐se
até a BR‐230 e, na sequência, até a BR‐101 Norte, na interseção com a PB‐025. A partir de então,
a via coincide com a PB‐025 e com a PB‐019 até o ponto em que há necessidade de construção
de uma ponte sobre o Rio Paraíba, ligando Costinha (PB) à Cabedelo (PB) (DER/PB, 2017).

Figura 58 – Arco metropolitano de João Pessoa
Fonte: DER/PB (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A extensão estimada da rodovia é de 50 km, em pista dupla, além da ponte com vão
aproximado de 1,8 km. Destaca‐se que a construção da ponte e a duplicação da rodovia PB‐025,
entre o município de Costinha e a BR‐101, constam nas metas do Plano Nacional de Logística de
Transporte (PNLT) (DER/PB, 2017).
Com a implantação do Arco Metropolitano objetiva‐se mitigar os conflitos de tráfego de
veículos de carga atualmente existentes com o sistema viário urbano dos municípios de João
Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Conde e Lucena, que interferem diretamente na
qualidade da mobilidade urbana das cidades e provoca elevação nos índices de acidentes e no
custo final dos transportes (DER/PB, 2017).
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DO ENTORNO
PORTUÁRIO
O projeto contempla a drenagem de águas pluviais e a pavimentação asfáltica com
posterior sinalização de 2,2 km de vias do entorno portuário, principalmente as ruas Cel. José
Teles, Francisco Serafim, Santa Catarina, Augusto Chericate, a Av. Cassiano da Cunha Nóbrega e
a Travessa do Mercado de Artesanato, de forma a beneficiar moradores da região e agilizar a
entrada e a saída de caminhões (CABEDELO, 2017b).
Na Figura 59 pode‐se observar as vias consideradas no projeto, na qual verifica‐se que
parte da Av. Augusto Chericate, em frente à Fortaleza de Santa Catarina, deverá ser
pavimentada com blocos intertravados de concreto, seguindo os requisitos estabelecidos pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (CABEDELO, 2017a).

Figura 59 – Pavimentação e drenagem nas vias do entorno portuário
Fonte: Prefeitura Municipal de Cabedelo (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A intervenção, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cabedelo (PMC), terá
investimento de R$ 6,166 milhões, advindos de verbas federais e contrapartida municipal.
Atualmente em fase de análise de projeto pela Caixa Econômica Federal, assim que aprovado
entrará em processo de licitação para execução das obras (CABEDELO, 2017a).
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AVENIDA PERIMETRAL SUL
A Av. Perimetral Sul, também conhecida como Via Eduardo Campos, é uma obra viária
com extensão de 9 km, em pista dupla, ligando a Rodovia BR‐101 à Rodovia PB‐008 (Figura 60),
constituindo‐se, portanto, em uma alternativa a BR‐230 para os veículos com destino ou
provenientes do Litoral Sul. Assim, o objetivo principal é melhorar a mobilidade urbana de João
Pessoa, modernizando e ampliando a infraestrutura viária, eliminando pontos de
congestionamentos de tráfego, reduzindo o número de acidentes e o tempo de viagem, além
de facilitar o fluxo de turistas que se destinam ao Litoral Sul do Estado (DER/PB, [201‐]).

Figura 60 – Traçado da Av. Perimetral Sul
Fonte: DER/PB (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A obra contempla também o melhoramento do sistema de drenagem de águas pluviais
e subterrâneas, adequação do alinhamento de ruas, pavimentação asfáltica, padronização de
calçadas laterais, implantação de paradas de ônibus e de ciclovia, sinalização horizontal e
iluminação ornamental. O investimento no trecho, executado pela construtora Fênix, é de
R$ 17,9 milhões, com previsão de conclusão em dezembro de 2017 (DER/PB, 2017).
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PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. JAIR CUNHA
CAVALCANTI
O projeto prevê a pavimentação asfáltica de um trecho de 2,1 km, em pista simples,
entre a interseção com a Av. Pôr do Sol, acesso à Praia de Jacaré, até o Terminal Oxbow (Figura
61). Além da pavimentação, a intervenção compreende serviços de terraplenagem, sistema de
drenagem, calçadas em concreto, além de sinalização vertical e horizontal (DER/PB, 2017).

Figura 61 – Pavimentação e urbanização da Av. Jair Cunha Cavalcanti
Fonte: DER/PB (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com investimento de R$ 2.372.951,60, a obra – iniciada em julho de 2017 e com
previsão de conclusão para o final do mesmo ano – objetiva, principalmente, melhorar as
condições de mobilidade urbana da região à medida em que confere uma alternativa à BR‐230,
oferecer comodidade e segurança aos usuários da via, reduzir os tempos de viagem, além de
melhorar a qualidade de vida da população local (DER/PB, 2017).
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6.

ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

O diagnóstico de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho considera os
principais aspectos ambientais relacionados à atividade portuária e o conhecimento sobre as
medidas e estratégias referentes à preservação, à conservação e à recuperação das funções
sociais, ecológicas e econômicas da área de influência desse Complexo. Nesse contexto são
apresentados o atendimento à legislação pertinente, o status do licenciamento e a gestão
ambiental portuária. Também contempla questões relacionadas à saúde e segurança do
trabalhador (como o cumprimento às normas cabíveis), além da elaboração e execução de
programas de gerenciamento e do atendimento a emergências.
Inicialmente é apresentada a Caracterização da Situação Ambiental do Complexo
Portuário, composta pela análise de estudos ambientais existentes na região, pela descrição de
planos e programas ambientais e de saúde e segurança do trabalhador – realizados pelas
instalações portuárias – e pela identificação de aspectos de sensibilidade ambiental. O item de
Gestão Ambiental inclui a descrição da estrutura organizacional de meio ambiente das
instalações, o registro e o armazenamento de dados, quando estes forem existentes, a
identificação de certificações ambientais, como a ISO 14001 e a OHSAS 18001, além da análise
da existência de ações integradas no Complexo Portuário. Por fim, o item de Licenciamento
Ambiental aborda as licenças ambientais em vigor no Complexo Portuário, destacando suas
principais condicionantes, além de fazer uma análise do processo de licenciamento e do diálogo
com órgãos licenciadores.
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 e os terminais arrendados. Adicionalmente, foram consideradas as
informações obtidas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), da Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba
(SUDEMA) e da Companhia Docas da Paraíba, assim como dos documentos fornecidos por estes
órgãos, além daqueles disponibilizados em sites especializados.
Vale ressaltar que este diagnóstico não visa esgotar as informações existentes das
instalações portuárias e da região. O objetivo deste diagnóstico é descrever um panorama da
situação atual do Complexo Portuário de Cabedelo referente aos temas de meio ambiente e de
saúde e segurança do trabalho.

6.1.
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
O Complexo Portuário de Cabedelo está localizado na foz do Rio Paraíba, tendo suas
instalações construídas integralmente na margem direita, protegidas do mar aberto pelo cabo
no qual a cidade de Cabedelo está inserida. A região adjacente inclui a Ilha da Restinga,
conhecida por sua diversidade de fauna e flora, demonstrando a sensibilidade ambiental
envolvida nos estudos ambientais da região.
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Figura 62 – Localização do Porto Público, terminais arrendados e TUPs no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Levando em consideração que a temática ambiental está inserida nos Planos Mestres,
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.

ESTUDOS AMBIENTAIS
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 001/1986, podem ser
exigidos pelo órgão ambiental para empreendimentos portuários (BRASIL, 1986).
Outros estudos recorrentes à atividade portuária são: Relatório de Controle Ambiental
(RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA), os quais 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). 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.
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Somados a esses estudos, foram utilizados relatórios que dizem respeito a planos e
programas disponibilizados pelas empresas pertencentes ao Complexo Portuário, referentes
aos monitoramentos ambientais realizados, à gestão de resíduos sólidos e à saúde e segurança
do trabalhador.
A Tabela 33 e a Tabela 34 apresentam os principais estudos ambientais identificados
da Companhia Docas da Paraíba e das empresas arrendatárias do Complexo Portuário de
Cabedelo, respectivamente.
Tipo de
estudos

Porto
Porto de Cabedelo

Porto de Cabedelo

Porto de Cabedelo

Porto de Cabedelo

Porto de Cabedelo

Plano de
Controle
Ambiental (PCA)
Plano de
Gerenciamento
de Resíduos
Sólidos (PGRS)
Programa de
Prevenção de
Riscos
Ambientais
(PPRA)
Programa de
Controle
Médico de
Saúde
Ocupacional
(PCMSO)
Plano de
Emergência
Individual (PEI)

Ano

Órgão
licenciador

2016

SUDEMA

PCA – Porto de Cabedelo/PB (DOCAS‐PB,
2016c)

2016

SUDEMA

PGRS – Porto de Cabedelo (DOCAS‐PB,
2016e)

2016

SUDEMA

PPRA – Porto de Cabedelo (DOCAS‐PB,
2016f)

2017

SUDEMA

PCMSO – Porto de Cabedelo (DOCAS‐PB,
2017i)

2016

SUDEMA

PEI – Porto de Cabedelo (DOCAS‐PB,
2016d)

Fonte

Porto de Cabedelo

Plano de Ajuda
Mútua (PAM)

2017

SUDEMA

PAM – Porto de Cabedelo (DOCAS‐PB,
2017h)

Porto de Cabedelo

Relatório de
Impacto
Ambiental
(RIMA)

2017

SUDEMA

RIMA – (REAL CONSULTORIA E SOLUÇÕES
LTDA., 2017)

Tabela 33 – Principais estudos ambientais identificados do Porto de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Terminal
arrendado
Terminal
Oxbow

Terminal
Oxbow
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Tipo de estudos
Plano de
Atendimento a
Emergências (PAE)
Comentários sobre a
Qualidade das Águas
Subterrâneas e
Superficiais – 9ª
Avaliação

Ano

Órgão
licenciador

2015

SUDEMA

PAE (OXBOW, 2015)

2016

SUDEMA

Monitoramento de cinco poços de
coleta de água subterrânea (OXBOW,
2016)

Fonte

Terminal
Oxbow

Laudo de Análise de
Efluente

2017

SUDEMA

Monitoramento de Efluente Tratado
(L’ÁGUA, 2016)

Terminal
Oxbow

Estudo de Impacto
Ambiental (EIA)

2004

SUDEMA

EIA (OXBOW, 2004)
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Terminal
arrendado
Terminal
Oxbow
Raízen
Terminais de
Armazenagem
de Cabedelo
(TECAB)

TECAB

TECAB

TECAB
TECAB

TECAB

TECAB

Tipo de estudos
Laudo Técnico de
Condições Ambientais
de Trabalho (LTCAT)
Plano de Emergência
Individual (PEI)
Simplificado
Programa de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
(PGRS)
Programa de
Gerenciamento dos
Riscos (PGR) de
Segurança, Meio
Ambiente e Saúde
Programa de Controle
Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO)
Laudo Técnico de
Condições Ambientais
de Trabalho (LTCAT)
Plano de Emergência
Individual (PEI)
Plano de
Atendimento a
Emergências (PAE) do
TECAB
Resumo dos
Resultados da
Amostra nº
14.178/2017

Ano

Órgão
licenciador

2013

SUDEMA

LTCAT (SOMESSO, 2013)

2015

SUDEMA

PEI Simplificado (CONSTRUNORTE,
2015)

2015

SUDEMA

PGRS (TECAB, 2015)

2017

SUDEMA

PGR de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde (TECAB, 2017a)

2017

SUDEMA

(PCMSO (TECAB, 2017b)

2012

SUDEMA

LTCAT (TECAB, 2012)

2016

SUDEMA

PEI (TECAB, 2016b)

2016

SUDEMA

PAE do TECAB (TECAB, 2016a)

2017

SUDEMA

Monitoramento de Efluente Tratado
(MERIEUX, 2017)

Fonte

Tabela 34 – Principais estudos ambientais identificados das empresas arrendatárias do Complexo
Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
Os planos e programas de controle e gestão ambiental e de segurança do trabalho
baseiam‐se em um conjunto de metodologias e ações cujo objetivo é mitigar os impactos
ambientais, os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, conduzindo as atividades
potencialmente poluidoras de maneira a atender à legislação vigente sobre a atividade portuária.
Nesse aspecto, o presente relatório apresenta a situação atual e os principais
resultados dos planos e programas ambientais desenvolvidos (Figura 63) no Complexo Portuário
de Cabedelo, divididos de acordo com suas características.
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Figura 63 – Planos e programas ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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. Já os programas de gerenciamento englobam ações e medidas estruturais a serem
implementadas para prever e intervir na qualidade ambiental de um meio específico. 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 sobre os impactos ambientais da atividade e as medidas
de mitigação implementadas, e auxiliar no desenvolvimento social da região.
O objetivo desse levantamento é destacar as principais informações e os resultados
dos programas ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de Cabedelo, por meio da
documentação obtida, identificando as características da região em estudo e avaliando sua
correlação com os objetivos do Plano Mestre.

Programas de monitoramento
Como exemplo de programas de monitoramento ambientais contínuos que podem ser
realizados para a atividade portuária, podem ser destacados aqueles relacionados à qualidade
do ar, à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, à qualidade dos sedimentos, à biota
aquática, à água de lastro e à emissão de ruídos.

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
A má qualidade do ar pode ter diversos efeitos negativos sobre a saúde humana e ser
um redutor da qualidade de vida dos trabalhadores portuários. Assim, é sugerido que sejam
mantidas medições de qualidade do ar na área portuária e que seja oferecida uma possível
solução para os passivos ambientais gerados pelas atividades desenvolvidas, de modo a garantir
a boa qualidade ambiental e a saúde dos trabalhadores.
Visto que a exposição a altas concentrações de material particulado (MP) está
diretamente relacionada à saúde dos trabalhadores e da população no entorno, são indicados o
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controle e o monitoramento adequado da qualidade do ar quanto à emissão desse material. A
principal atividade portuária associada à emissão de MP é a movimentação de granéis sólidos
devido ao tamanho das partículas residuais menores do que os grãos movimentados No
Complexo Portuário de Cabedelo há a movimentação de granéis sólidos como trigo, malte e
cevada e coque verde de petróleo.

Figura 64 – Diagrama de dispersão dos ventos na região do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Frazão e Amaro (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os ventos predominantes na região do entorno portuário são de sul e sudeste, o que
indica que a dispersão do material armazenado, embora não seja direcionado à população
circunvizinha, é direcionada ao estuário, conforme mostra a Figura 64. As velocidades médias
dos ventos predominantes variam de 3,0 a 11,5 m/s (TECOP, 2004), sendo caracterizados pela
escala de Beaufort entre brisa fraca, grau 3, e vento fresco, grau 6 (CPTEC, 2010), favorecendo
a dispersão do MP (TECOP, 2004).
Grande parte do coque verde de petróleo (ou petcoke) importado para o Complexo
Portuário de Cabedelo é encaminhado para o Terminal Oxbow, em uma área retroportuária
distante aproximadamente 5 km. Em reunião com os representantes da Marajó Transportes,
estes afirmaram que o transporte é realizado via modal rodoviário, podendo ocorrer durante
24horas/dia. O pátio de armazenamento de coque no Terminal Oxbow é todo circundado por
barreiras naturais e artificiais, visando diminuir a incidência de ventos sobre as pilhas de coque.
A barreira natural é composta por fileiras de árvores de espécie não identificada, e a barreira
artificial é composta por paredes de alvenaria (TECOP, 2004). Outras medidas de controle da
emissão de MP adotadas pelo Terminal Oxbow são dispostas na sequência.
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» O depósito possui um sistema de lavagem de pneus dos caminhões que se dá durante a
saída dos veículos. O sistema é composto de uma piscina formada por um rebaixamento do
pavimento com dimensões de 3,50 m de largura, 20 m de comprimento e 0,20 m de
profundidade (TECOP, 2004).
» A aspersão de água subterrânea sobre as pilhas de coque para reduzir a dispersão de MP.
A água é coletada através de um poço artesiano (TECOP, 2004).
» O tratamento da água lixiviada ocorre por meio de um canal de sedimentação do carvão.

De acordo com a LO nº 3.706/2016 (SUDEMA, 2016a), referente à área do retroporto
pertencente ao Terminal Oxbow, as pilhas de coque devem ser mantidas umectadas de maneira a
coibir a dispersão de MP. Outra condicionante da LO diz respeito à altura das pilhas, que não devem
ultrapassar a altura da barreira natural para que a maior parte do MP fique retido em suas folhagens
e para que o vento tenha sua velocidade reduzida em função do atrito com as árvores.
Em reunião, os representantes do Terminal Oxbow afirmaram que a altura da barreira
verde varia entre 9 e 14 metros de altura, e que a área possui mais de 2 mil árvores plantadas.
Além disso, há monitoramento diário da umectação das pilhas, para garantir sua eficiência.
Já em relação ao contato dos trabalhadores com a poluição atmosférica, em 2016, o
Terminal Oxbow realizou um Laudo Técnico de Agentes Químicos para o diagnóstico das
condições de trabalho, no qual foram analisados os sólidos que compõem a poeira inalável
(MP100) e a poeira respirável (MP10). Os documentos que nortearam as análises foram a Norma
Regulamentadora 15, que dispõe das atividades e das operações insalubres, bem como a
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), órgão que dá diretrizes que
foram tomadas para a elaboração da norma brasileira. De acordo com o referido laudo, os
limites de MP presentes no ambiente de trabalho, constantes na NR‐15, indicam que o valor
máximo de 10 mg/m³ de poeira inalável e de 3 mg/m³ de poeira respirável não foram
ultrapassados em nenhum momento da análise (OXBOW, 2016).
Nas áreas do entorno portuário, o transporte do coque por meio dos caminhões é
realizado em alguns trechos de via não calçados, o que gera instabilidade dos veículos que
efetuam o transporte. Apesar de todas as medidas tomadas no interior da área portuária, é no
transporte entre a poligonal do Porto Organizado e a retroárea que existe o maior número de
reivindicações da população quanto à poluição atmosférica, como informado em reunião com a
Prefeitura de Cabedelo.
Os representantes da Prefeitura de Cabedelo salientaram que já houve um diagnóstico
do transporte dos granéis sólidos e que se encontra em vigor um Plano de Ações para a prática
do transporte das cargas que visa o aumento do controle durante a atividade, demonstrando
assim a importância de uma maior fiscalização no transporte de cargas e na manutenção da
estrutura viária.
A Prefeitura de Cabedelo realizou uma vistoria nas vias utilizadas para o transporte de
granéis sólidos do Porto de Cabedelo e identificou a dispersão de partículas provenientes da
cevada, do malte, do trigo e do coque. Dentre os principais problemas citados pela prefeitura,
destacam‐se o mau cheiro devido à fermentação de alguns resíduos, o aumento de gastos com
a limpeza das vias públicas e o alcance das partículas em residências próximas (CABEDELO,
2017c). Devido à vistoria, a prefeitura exigiu da Autoridade Portuária a elaboração de um
relatório identificando os problemas da movimentação de granéis sólidos no Porto e
estabelecendo medidas de controle como soluções.
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De acordo com o relatório de Contenção de Derramamento de Granéis Sólidos nas Vias
de Cabedelo, elaborado pela Autoridade Portuária, algumas ações são propostas para reduzir a
dispersão de MP no transporte de coque em caminhões, por exemplo:
» Evitar o depósito de cargas excessivas nos caminhões.
» Realizar envelopamento mais eficaz.
» Orientar motoristas de caminhões a trafegarem com menor velocidade e a evitarem
manobras bruscas nas vias do município.
» Exigir dos operadores portuários vistorias frequentes da frota de caminhões para que esta
esteja em boas condições de uso (DOCAS‐PB, 2017j).

Além das medidas propostas pela Autoridade Portuária, existem outras medidas utilizadas
em portos brasileiros, como o confinamento do granel sólido durante o armazenamento e a
utilização de caminhões do tipo hopper para o seu transporte. Sendo assim, a Companhia Docas da
Paraíba pode avaliar a eficiência das medidas de controle de emissão de MP utilizadas, como o
loneamento dos caminhões e umidificação das pilhas de coque, e, se necessário, a aplicação de
outras medidas visando a redução da dispersão do material particulado.
No Complexo Portuário de Cabedelo, nenhuma instalação realiza monitoramento da
qualidade do ar, o qual visa avaliar a concentração de material particulado e outros poluentes
atmosféricos em uma região. A SUDEMA exige, através da LO nº 3706/2016, que o Terminal
Oxbow implemente todos os programas e planos definidos no EIA. Dentre os programas e planos
descritos no EIA, está o monitoramento da qualidade do ar, o qual inclui medições da qualidade
do ar em campo e sistemas de controle para evitar a dispersão do material particulado (OXBOW,
2004). Entretanto, o terminal disponibilizou informações apenas sobre os seus sistemas de
controle, e não do monitoramento em campo, o qual deve estar de acordo com a Resolução
Conama nº 003/1990 (BRASIL, 1990).

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.
No relatório anual de atividades do Porto de Cabedelo constam informações a respeito
da água para abastecimento, que é tratada e fornecida pela Companhia de Água e Esgoto da
Paraíba (CAGEPA). A CAGEPA é a responsável por realizar o controle de qualidade da água para
abastecimento, realizando coletas mensais de amostras de torneiras e hidrantes para análises
físico‐químicas e bacteriológicas (DOCAS‐PB, 2016g).
Os arrendatários Terminal Oxbow, Raízen e BACAB realizam monitoramento da
qualidade da água. O terminal da Raízen realiza monitoramento da qualidade da água para
abastecimento, assim como o terminal BACAB. Já o Terminal Oxbow efetua monitoramento da
água subterrânea e de abastecimento, os quais são condicionantes de sua licença de operação
(LO nº 3.706/2016).
Nos documentos disponibilizados pelo Terminal Oxbow constam resultados obtidos
para análises de cinco ponto amostrais de poços de coleta de água subterrânea. Foram
realizadas análises para Demanda Química de Oxigênio (DQO), potencial hidrogeniônico (pH),
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metais e compostos orgânicos como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX). Os
resultados mostraram‐se em concordância com a Resolução Conama nº 396/08 para águas
subterrâneas (OXBOW, 2016).
De acordo com um anexo contido no site da Agência Nacional das Águas (ANA), foi
estabelecido pela SUDEMA (1988) que o trecho do Rio Paraíba desde o encontro com o Riacho
do Bodocongó até desaguar no mar recebe enquadramento Classe 3 de acordo com a Resolução
do Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005). Dessa forma, os parâmetros qualitativos da água devem
estar de acordo com esta resolução. Entretanto, a SUDEMA não exige, através das licenças
ambientais, que a autoridade portuária e terminais arrendados realizem o monitoramento da
qualidade das águas do estuário do Rio Paraíba, impossibilitando a verificação do atendimento
dos parâmetros qualitativos da água para a Classe 3, de acordo com a Resolução Conama nº
357/2005 (BRASIL, 2005).

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos
A sedimentação de partículas minerais nos corpos d’água, como areia, silte e argila,
além de matéria orgânica e metais, é um processo natural e possui importante função ecológica
na cadeia trófica. Os sedimentos desempenham um papel fundamental na qualidade da água,
pois acumulam e, em muitos casos, redistribuem elementos químicos à biota. Atividades
antropogênicas, incluindo a atividade portuária, podem afetar a qualidade e a quantidade dos
sedimentos, contribuindo para o acúmulo de substâncias tóxicas e para a eutrofização do
ambiente aquático, impactando não somente no ecossistema marinho, mas, também, nas
atividades humanas.
Da mesma forma, no âmbito da atividade portuária, obras de infraestrutura ou
manutenção afetam os sedimentos através da sua remobilização, a qual pode aumentar a
turbidez da água e ressuspender sedimentos tóxicos. Tais sedimentos misturam‐se com a coluna
d’água e podem contaminá‐la.
A região do Complexo Portuário de Cabedelo encontra‐se na foz do Rio Paraíba, sendo
que sua bacia hidrográfica possui 13 açudes utilizados para o abastecimento de água de suas
localidades. Tais açudes podem reter os sedimentos gerados através do processo natural de
erosão, impedindo‐os de chegar ao litoral. Isso demonstra a fragilidade que a região apresenta
no âmbito sedimentológico, onde a retração da linha de costa pode afetar diretamente a
atividade portuária da região.
Em razão disso, o monitoramento da qualidade do sedimento passa a ter uma
significativa importância como ferramenta de avaliação da qualidade do corpo hídrico.
Entretanto, no Complexo Portuário de Cabedelo, nenhuma das instalações realiza o
monitoramento da qualidade dos sedimentos, sendo que tal monitoramento não está previsto
nas condicionantes ambientais das licenças de operação das instalações.

Programa de Monitoramento da Biota Aquática, de Bioindicadores e de
Biomonitores
O monitoramento da qualidade dos ecossistemas aquáticos é essencial na prevenção
de danos aos recursos hídricos e à biota, além de ser uma ferramenta importante para a gestão
ambiental portuária, pois atua no controle da degradação dos ecossistemas aquáticos e na
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implantação de medidas de conservação da biodiversidade, por meio da minimização dos
impactos oriundos da atividade portuária.
O PCA disponibilizado pela Autoridade Portuária identificou impactos ambientais
causados no meio biótico aquático por meio de contaminação por derramamento de óleo
combustível, mortandade de espécies endêmicas e introdução de espécies invasoras devido ao
lançamento de água de lastro. Foi indicado, no mesmo documento, que a fauna local pode ser
drasticamente afetada por derramamento de óleo combustível (DOCAS‐PB, 2016c).
O monitoramento de biota não está presente como condicionante em nenhuma das LOs
do Complexo Portuário. Nas LOs da Autoridade Portuária e dos terminais TECAB e M. Dias Branco
constam que se devem “Obedecer fielmente às normas do SELAP – Sistema Estadual de
Licenciamento de Atividades Poluidoras”, documento ao qual não foi possível ter acesso. Deste
modo, não é possível inferir que o monitoramento de biota não está presente como item do referido
documento. Não foi possível acessar as licenças dos terminais Transpetro e Mineração Coto.
Em relação ao controle de fauna sinantrópica nociva, o Complexo Portuário de
Cabedelo informou que realiza a vistoria dos vetores através do controle semanal de roedores,
insetos e aracnídeos nas proximidades da área utilizada.
Cabe ressaltar que a Autoridade Portuária e os terminais arrendados não possuem, em
suas condicionantes ambientais, a exigência do monitoramento da biota aquática. Entretanto,
o PCA do Porto de Cabedelo identifica, como um dos impactos da atividade portuária, a
mortandade de organismos e introdução de espécies invasoras devido ao lançamento de água
de lastro (DOCAS‐PB, 2016c). Tendo em vista o diagnóstico elaborado, é possível notar que a
biodiversidade da região do Complexo Portuário de Cabedelo é elevada. Assim como em outros
estuários, a região é um berço de espécies nativas, algumas delas em risco de sobre‐explotação,
o que indica a importância da ampliação sobre o controle ambiental na região.

Programa de Monitoramento da Água de Lastro
A água de lastro tem como objetivo dar estabilidade às embarcações decorrentes de
variações no peso devido às cargas que transportam. Com isso, uma embarcação acaba trocando
água de lastro em diversos portos pelo mundo e transportando essa água ao longo de seu
percurso, gerando o risco de impactos ambientais em função da inserção de espécies exóticas
no ambiente, quando se realiza o descarte de forma inadequada.
A Organização Marítima Internacional (IMO – do inglês International Maritime
Organization), agência especializada e vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU),
sugere critérios e procedimentos para as embarcações, por meio de uma proposição da
Convenção Internacional sobre Controle e Gestão de Água de Lastro e Sedimentos de Navio
(RAAYMAKERS, 2002). Dessa forma, foi estabelecido que, as embarcações em viagens
internacionais devem trocar em alto‐mar a água de lastro coletada nos portos de origem.
A Marinha do Brasil tem a competência no gerenciamento das águas de lastro no País
por meio da Lei nº 9.537/97 (BRASIL, 1997c), assim como a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) através da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006b), do Art.
6º da Lei nº 9.782/99 (BRASIL, 1999a) e da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 72/2009
(ANVISA, 2009). A Marinha do Brasil editou a Norma da Autoridade Marítima (NORMAM) 20,
introduzindo recomendações da IMO e da Convenção mencionada anteriormente.
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Esta norma impõe 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 Anvisa e para a Diretoria de Portos e Costas (BRASIL, 2014a). O
descumprimento da norma proposta pela Marinha do Brasil comina em sanções de multas,
variando de acordo com a gravidade e as consequências para a saúde pública e do meio
ambiente, ou ainda com os antecedentes e a situação econômica do infrator (BRASIL, 2014a).
No PCA da Companhia Docas da Paraíba, foram identificados impactos como
mortandade de organismos e introdução de espécies invasoras, causados pelo despejo de água
de lastro. No mesmo documento, o Porto de Cabedelo alega que:
Deste modo, para obedecer todas as normas existentes nesta esfera, o Porto de
Cabedelo não permite o lançamento de água de lastros no seu cais acostável, na sua
bacia de evolução e na região estuarina que circunda a instalação portuária. Sendo
feito o monitoramento nas manobras de atracação e desatracação das embarcações,
a fim de evitar o despejo destas águas. (DOCAS‐PB, 2016c).

O monitoramento qualitativo da água de lastro (aquele em que se coleta amostras de
águas de lastro dos navios para identificação de espécies bioinvasoras) não está previsto como
condicionante das licenças de operação da Autoridade Portuária ou dos arrendatários, embora
tenham sido identificados impactos resultantes dos despejos irregulares no PCA disponibilizado pela
Companhia Docas‐PB. A ausência de controle dessa atividade pode causar desequilíbrio ecológico,
danos à saúde pública e prejuízos econômicos, principalmente nos setores aquaculturista, pesqueiro
e de produção energética, além da perda de competitividade na atividade portuária em relação aos
portos que já realizam esse tipo de monitoramento (BRASIL, 2010a).

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,
chegando até a se tornar um problema de saúde pública. Além disso, a exposição prolongada a
altos níveis de ruídos pode causar irritabilidade, estresse e fadiga, impactando na capacidade de
concentração e na produtividade dos trabalhadores portuários, o que aumenta a probabilidade
de ocorrência de acidentes de trabalho. Por isso, o monitoramento de ruído ambiental é um
procedimento recomendável e exigido constantemente pelo órgão ambiental responsável em
seus processos de licenciamento ambiental, para analisar se os ruídos presentes no ambiente
são ou não prejudiciais e, caso sejam, possibilitar que sejam mitigados.
Em outubro de 2012, a Companhia Docas da Paraíba elaborou o Programa de
Prevenção de Riscos (PPRA), no qual constam valores de medições de ruídos nos ambientes de
trabalho, utilizando como método de avaliação a Norma de Higiene Ocupacional 1 (NHO 1) –
Avaliação da exposição ocupacional ao ruído, com valores limite correspondentes a uma
exposição de 100% para um período de 8 horas ao nível de 85 dB. De acordo com o referido
documento, em nenhum dos postos de trabalho analisados foram ultrapassados os limites de
tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora 15 (NR‐15) (DOCAS‐PB, 2016f).
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Cabe explicitar que tal avaliação foi realizada para conclusão do PPRA, caracterizando,
portanto, o ruído no ambiente interno de trabalho, o que não caracteriza a condição de ruído
ambiental externo causado pela atividade portuária.
Além da Autoridade Portuária, a empresa arrendatária Top Log afirmou que realiza
monitoramento de ruídos, mesmo que esta não seja uma das condicionantes da LO nº 294/2016.
Recentemente, conforme informado pela Companhia Docas da Paraíba, houve um
pequeno aumento de ruído ambiental na operação em função da utilização temporária de
armazéns infláveis. Dessa forma, o controle de ruídos é realizado apenas de forma operacional,
com a manutenção de motores de caminhões e equipamentos utilizados.

Programas de gerenciamento
Em relação ao gerenciamento ambiental, que é um instrumento de gestão ambiental
portuária, os portos podem ser tratados de forma diferente, de acordo com a sua situação, se
já instalados ou se ainda estão em vias de serem instalados. No caso de empreendimentos já
instalados, a análise se torna mais objetiva, devido à existência de problemas reais e concretos.
Já em expansões ou em novos projetos portuários, a análise dos impactos ambientais é
subjetiva.
Como exemplo de programas de gerenciamento, podem ser destacados aqueles
relacionados ao gerenciamento de riscos ambientais, à saúde e à segurança do trabalhador, ao
atendimento a emergências e aos resíduos sólidos e efluentes.

Gerenciamento de Riscos Ambientais
No que concerne ao gerenciamento de riscos, é importante distinguir os programas de
gerenciamento de riscos ambientais dos programas de gerenciamento de riscos à saúde e à
segurança do trabalhador, embora muitas vezes estes sejam temas indissociáveis. Quanto ao
gerenciamento de riscos ambientais, é realizado o Programa de Gerenciamento de Riscos (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. De forma
mais completa, o documento pode conter um inventário dos produtos manejados no terminal
e seus possíveis riscos. Além disso, deve conter informações detalhadas da metodologia no
manuseio de tais materiais, como equipamentos utilizados pelos funcionários para operação e
condição de integridade destes. Outras questões de gerenciamento de riscos também devem
estar descritas neste programa, podendo ser sistemas de monitoramento, conferência, barreiras
físicas, sistemática de manutenção de equipamentos e treinamento dos operadores. Em relação
ao PGR, os terminais arrendados TECAB, Mineração Coto, Raízen, BACAB e Terminal Oxbow
informaram que possuem o programa. Os outros terminais (M. Dias Branco, Transpetro,
Top Log) não disponibilizaram informações.
O TECAB disponibilizou o PGR, no qual constam: as atividades realizadas de forma
detalhada, quais os perigos e os respectivos riscos que tal atividade pode apresentar, os
aspectos e os impactos ambientais relacionados. Os riscos são avaliados de acordo com a matriz
proposta para a probabilidade de ocorrência (de “A – extremamente remota” a “E – frequente”)
e para a gravidade dos impactos (de “I – desprezível” a “IV – catastrófica”) (TECAB, 2017a). Os
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arrendatários Mineração Coto, BACAB e Terminal Oxbow não disponibilizaram o documento. O
terminal Raízen, anexou o PEI, não correspondente, portanto, com o documento necessário.
A Companhia Docas da Paraíba não possui PGR, e apresentou em seu PCA apenas o
PPRA, o qual avalia os riscos ambientais em relação à saúde e segurança do trabalhador, e não
ao meio ambiente, como o PGR.

Gerenciamento de Riscos à Saúde e Segurança do Trabalhador
São programas de gerenciamento de riscos voltados essencialmente à saúde e à
segurança do trabalhador:
»
»
»
»

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
Plano de Controle de Emergências (PCE).

Os quatro documentos citados fazem parte de um Conjunto de Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e leis trabalhistas, que preveem o gerenciamento de riscos à saúde do
trabalhador, e, como premissas básicas, estabelecem requisitos, orientações e recomendações
de gestão para prevenir ocorrências de acidentes ambientais que possam colocar em risco a
integridade física dos trabalhadores portuários, bem como a segurança da população do
entorno e do meio ambiente (BRASIL, [2017?]).
Em relação ao PPRA, este visa continuar os programas que têm como objetivo a
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
em vista a preservação da saúde de trabalhadores, através da antecipação e da avaliação de
potenciais riscos ambientais que possam existir no ambiente de trabalho.
No documento são dadas informações de
planejamento contendo estabelecimento de prioridades,
cronograma de atividades, além de estratégia e
metodologia de ação e do desenvolvimento do PPRA. O
programa discorre ainda sobre limites e condições
ambientais de ruído, calor e saúde ocupacional como
conforto visual, punho neutro, apoio para os pés e
descanso para as costas (DOCAS‐PB, 2016f). Em reunião,
os representantes da Companhia afirmaram a intenção de
incluir o monitoramento da qualidade do ar ocupacional,
visto que há movimentação de grãos e de coque no Porto.
A estrutura do PPRA da
Companhia Docas da
Paraíba está de acordo com
a NR-9 (BRASIL, 1978c), a
qual traz informações
quanto aos deveres dos
empregados e da empresa e
quanto à própria estrutura
organizacional do PPRA.

A Autoridade Portuária e os terminais arrendados Raízen, TECAB, BACAB e Terminal
Oxbow informaram que possuem PPRA. Cabe às empresas o custeamento e o cumprimento do
programa, bem como a indicação de metas e de meios para que este possa ser cumprido
(DOCAS‐PB, 2016f).
O PPRA é parte integrante dos programas adotados para a preservação da saúde do
trabalhador e deve estar articulado com os demais, em especial o PCMSO. Por este motivo,
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grande parte dos arrendatários que realiza PPRA mantém também um PCMSO. Salienta‐se,
assim, que o PCMSO e o PPRA estão voltados diretamente à saúde do trabalhador em meio às
condições de trabalho.
Além do PPRA, a Companhia Docas da Paraíba possui ainda o Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado a partir da determinação de agentes
nocivos físicos, químicos e biológicos no PPRA. O LTCAT tem como objetivo quantificar os níveis
de exposição aos riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos) para diversas funções
exercidas no local, mantendo, assim, os trabalhadores segurados e monitorados, como rege a
NR‐7 (BRASIL, 1978a) e a NR‐9 (BRASIL, 1978b). De acordo ainda com a NR‐15, os profissionais
que estiverem expostos a condições de trabalho em desacordo com a norma, consideradas,
portanto, insalubres, devem receber pagamento adicional respectivo (BRASIL, 2015a). A
Autoridade Portuária e os terminais arrendados TECAB, Terminal Oxbow, BACAB, Raízen,
informaram que realizam LTCAT (DOCAS‐PB, 2016a). Os demais arrendatários (M. Dias Branco,
Transpetro, Mineração Coto e Top Log) não disponibilizaram informações sobre o laudo.
No LTCAT do TECAB há um compilado de laudos das condições dos ambientes de
trabalho para cada função exercida no terminal. Os relatórios contêm informações de grupo de
exposição, jornada de trabalho, descrição do ambiente, síntese das tarefas e, então, trata dos
riscos ocupacionais e proteções utilizadas. Os riscos são classificados como físicos e químicos e
são identificados os agentes e seus respectivos resultados em comparação com o limite de
tolerância. A metodologia e o instrumental empregados também são indicados. Nenhum dos
resultados apresentados mostrou estar fora dos padrões das normas (TECAB, 2012).
Já no laudo do Terminal Oxbow, foram avaliados 17 funcionários também sob a
exposição dos riscos físicos, químicos e biológicos. Neste laudo constam informações sobre os
EPIs utilizados pelos funcionários e seus respectivos graus de atenuação de risco. Nenhuma das
atividades foi considerada insalubre (SOMESSO, 2013). Os terminais BACAB e Raízen não
disponibilizaram o documento.
Salienta‐se a diferença entre o LTCAT e o PCMSO, que será abordado a seguir. O primeiro documento
avalia as condições de trabalho em que os funcionários estão inseridos, neste contexto, quais os riscos
físicos, químicos e biológicos que o meio oferece. De forma análoga em relação aos riscos, no entanto,
voltado para a saúde do trabalhador, é realizado o documento do PCMSO, que contém os resultados
dos exames e análises médicas.

Em relação ao PCMSO, trata‐se de um documento realizado normalmente com
periodicidade anual, contendo a relação de todos os cargos ocupados na empresa, seus respectivos
fatores de risco ergonômico, físico, químico, biológico ou de acidentes. Assim, são definidos exames
periódicos – oftalmológico, radiológico, audiométrico, provas dinamométricas e laboratoriais – que
podem ser realizados para cada cargo, visando a integridade da saúde do trabalhador.
Tal documento formulado pela Companhia Docas da Paraíba visa a prevenção, o
rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde, além da constatação da existência
de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador (DOCAS‐PB,
2017i). Ressalta‐se que o PCMSO pode ser de caráter admissional, periódico ou demissional. Ao
todo, 29 funcionários da Companhia Docas passaram pelo exame em 2017.
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Além dos exames convencionais, no referido PCMSO consta a realização de um
Programa Educativo que contempla temas como a prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis (DST), o combate ao estresse, a prevenção ao câncer de pele, entre outros
(DOCAS‐PB, 2017i).
No PCMSO do TECAB, os funcionários foram separados em três grupos de avaliação,
que são os setores de administração, manutenção ou operação. Em seguida, para cada grupo,
foram definidos os riscos aos quais estavam expostos e, a partir daí, determinaram‐se quais
exames deveriam ser realizados. Na maior parte dos casos, a função que apresentou maior
exposição de forma contínua a riscos, foi a de operador (TECAB, 2017b).
O PCMSO do Terminal Oxbow também traz um cronograma de palestras no sentido de
orientar os profissionais da empresa na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Dentre
os temas escolhidos estão: “A importância do uso correto de EPIs”, “O álcool e os acidentes de
trabalho”, “Meio Ambiente e sua preservação – Como manusear corretamente o coque” e
“Ergonomia – DORTs”.
Além do Terminal Oxbow e TECAB, o terminal Raízen também disponibilizou o PCMSO,
que atende as Normas Regulamentadoras e leis trabalhistas regentes. O terminal BACAB
informou que possui PCMSO, no entanto, o documento não foi disponibilizado. Os demais
arrendatários não disponibilizaram tais informações.
Por fim, o PCE é um documento exigido pela NR‐29 (Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário) e tem por objetivo: “Regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças
profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários” (BRASIL, 1997b). O PCE abrange,
também, cenários emergenciais com impactos sobre o meio ambiente e, portanto, será um
instrumento de contingência em caso de acidentes ambientais.
Normalmente, alguns dos riscos de acidentes relacionados à atividade portuária e
apresentados no PCE são: vazamento de combustíveis, manejo de produtos químicos e outras
cargas que podem contaminar o ar, o solo e a água, além de riscos de incêndios. Dessa forma,
são descritos os cenários acidentais envolvendo líquidos inflamáveis e líquidos tóxicos, no píer
e nos terminais.
A Companhia Docas da Paraíba não possui PCE aprovado, e algumas das ações de
controle de emergências estão detalhadas no Plano de Ajuda Mútua (PAM), mas cabe salientar
que ambos os documentos são distintos e indispensáveis. Compete à administração do Porto a
elaboração do PCE, contendo ações e coordenadas a serem seguidas nas situações de
emergência, e a realização de uma composição com o PAM.
Os representantes dos terminais arrendados TECAB e Terminal Oxbow informaram
que possuem PCE, já o terminal da Transpetro não possui. Os demais (M. Dias Branco, BACAB,
Mineração Coto e Top Log) não disponibilizaram informações.
O terminal Raízen disponibilizou PCE que contém planos de ação para situações
diversas de incêndio, incidentes naturais, incidentes de trabalho em altura, resgate em espaço
confinado e procedimentos de interrupção negocial. Além disto, consta no documento, o
cronograma previsto para realização de treinamento e simulados, mapas para orientar
procedimentos de evacuação de área e rota para hospitais próximos (RAÍZEN, 2016).
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Gerenciamento de Recursos de Atendimento à Emergências
Em relação ao atendimento a emergências, por se tratar de uma área portuária, dois
documentos são obrigatórios, conforme resoluções e normas técnicas, e visam gerenciar os
recursos disponíveis na ocorrência de acidentes: o Plano de Emergência Individual (PEI) e o o
Plano de Ajuda Mútua (PAM).
O PEI é um documento exigido 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).
O PEI da Autoridade Portuária da Paraíba baseia‐se na prevenção e no pronto
atendimento para o combate às emergências que podem vir a ocorrer durante as atividades de
operação. Para isso, são considerados cenários hipotéticos de emergência, como vazamento de
produtos perigosos e óleo, para então criar‐se um mecanismo de atividades a serem realizadas
para conter o problema (DOCAS‐PB, 2016d). Além da Autoridade Portuária, os arrendatários
Raízen, TECAB e Terminal Oxbow informaram que possuem PEI.
Nos documentos da Raízen e do TECAB constam informações sobre a obrigatoriedade
do plano, que se deu por conta da necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e de
gestão dos impactos ambientais gerados por portos e suas atividades. Ambos os terminais
movimentam gasolina, etanol, biodiesel, entre outros combustíveis, o que os configura como
terminais passíveis de ocorrências de incêndios e explosões (CONSTRUNORTE, 2015). Estão
previstos os cenários acidentais de pior caso, as informações e os procedimentos de resposta
para interrupção de descarga e derramamento de óleo, de proteção de áreas vulneráveis, de
limpeza de áreas atingidas, entre outros (TECAB, 2016b). No caso dos terminais BACAB e
Transpetro, o PEI foi enviado ao órgão ambiental e está em processo de aprovação.
De acordo com informações obtidas junto ao TECAB, durante visita técnica ao
Complexo Portuário, existe um conflito na relação porto–cidade que ocorre em razão das
condições de pavimentação das vias de acesso ao Porto, resultando em um estacionamento
inadequado de caminhões.
Esta condição torna‐se ainda mais representativa considerando que há poucos dispositivos de
atendimento a emergências na área da poligonal portuária, e, havendo obstáculos no acesso, a
chegada de serviços de atendimento de emergências é dificultada.

Já o PAM está previsto na Lei Federal nº 9.966/00 (BRASIL, 2000b) e é descrito como um
documento, ou uma junção de documentos, que contenha informações sobre a forma de atuação
conjunta dos seus integrantes na resposta a emergências nas suas instalações. 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.
O PAM é um documento elaborado com a finalidade de orientar medidas técnicas e
órgãos a serem acionados para controlar e cessar acidentes, e é gerenciado por uma comissão
eleita pelos seus participantes. Assim, é estabelecido um calendário anual de treinamento para
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os participantes do PAM e, então, são realizados registros para avaliação dos resultados obtidos.
Além disso, são efetuadas visitas às instalações de atendimento a emergências para facilitar as
ações integradas e a verificação das plenas condições de utilização dos recursos.
De acordo com o PAM da Autoridade Portuária da Paraíba, devem ser previstos os
recursos necessários para situações de incêndio e explosão, vazamento de produtos perigosos,
queda de homem ao mar, poluição ou acidente ambiental, socorro a acidentados e condições
adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias. O plano prevê grupos de
coordenação, técnico preventivo, execução e apoio. Conforme informação disponibilizada pela
Companhia Docas, os vigilantes do Porto recebem treinamento de brigadistas, estando,
portanto, habilitados para agir no caso de ocorrência de acidentes e emergências. São realizadas
simulações na frequência de duas vezes ao ano (DOCAS‐PB, 2017k).
De acordo com a Companhia Docas, o PAM está em fase de atualização e está previsto
um simulado ainda em 2017.
Atualmente, são membros do PAM a Autoridade Portuária, a Prefeitura e todos os
arrendatários, conforme listagem da Tabela 35.
Classificação da
organização
Autoridade Portuária
Prefeitura

Membro do PAM
Companhia Docas da
Paraíba
Prefeitura Municipal de
Cabedelo

Classificação da
organização

Membro do PAM

Arrendatário

Petrobras Distribuidora
‐ BACAB

Arrendatário

Raízen Combustíveis

Arrendatário

Moinho Dias Branco

Arrendatário

TECAB

Arrendatário

Mineração Coto

Arrendatário

Top Log

Arrendatário

Transpetro

Arrendatário

OXBOW

Tabela 35 – Tabela de membros do Plano de Ajuda Mútua
Fonte: DOCAS‐PB (2017e)

Ainda com o objetivo de controlar emergências, é realizado o Plano de Atendimento
a Emergências (PAE), que é um documento que envolve procedimentos recomendados para
incidentes com produtos químicos perigosos. Por outro lado, pode ser um conjunto de
documentos que contenha estratégias e requisitos mínimos de planejamento das ações que
serão empregadas no atendimento de situações de emergências, que integra os Planos de Ação
previamente elaborados para resposta à ocorrência de acidentes com produtos químicos
perigosos no atendimento das indústrias que fazem parte de um complexo.
Alguns PAEs que merecem destaque são os do TECAB e do Terminal Oxbow. Nestes
documentos estão contidas as informações das medidas tomadas e quais os recursos disponíveis
para conter situações de emergência dos referidos arrendatários. As três primeiras prioridades
do PAE são:
» Preservação da vida humana
» Segurança e bem‐estar do público, dos colaboradores e das instalações
» Proteção do meio ambiente.

Para tais casos, é recomendável a aplicação deste plano, principalmente em relação
ao TECAB que maneja granéis líquidos, os quais na maioria das vezes são produtos inflamáveis
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e que precisam de maiores cuidados na sua movimentação e também respostas mais efetivas e
específicas para o atendimento a acidentes (TECAB, 2016a). No PAE são descritos cenários de
emergência, como vazamento e incêndios e a sequência de tomadas de decisão subsequentes.
No plano também consta uma lista de contatos de órgãos públicos a serem acionados.
Ainda em relação ao atendimento de emergências, o terminal arrendado Raízen conta
com brigada própria, com um total de seis brigadistas que realizam quatro simulados por ano.
Para os terminais Transpetro e BACAB, há uma estrutura de combate a incêndios que, de acordo
com os representantes do terminal, não são suficientes para que haja um compartilhamento de
equipamentos em caso de incêndios no Complexo Portuário. O representante do terminal
arrendado Top Log afirmou não possuir nenhuma estrutura de atendimento a emergências. Os
terminais M. Dias Branco e Mineração Coto não disponibilizaram informações. A Autoridade
Portuária não possui estrutura de atendimento a emergências, nem contrato com empresa
especializada, portanto, o atendimento deve ser realizado pelos arrendatários.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
No que diz respeito 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 dos resíduos para sua correta destinação, tendo ainda suas classes definidas por
legislação e normas especificas.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituía inicialmente que, até 2014,
todos os aterros sanitários estivessem regularizados, sendo postergado para prazos entre 2018
e 2021. A Lei nº 12.305/2010 institui que áreas de lixões a céu aberto e aterros controlados
devem ser desativadas, isoladas e recuperadas ambientalmente (BRASIL, 2010b). Isso se deve
ao fato de esses tipos de aterros não possuírem impermeabilização no fundo, contaminando o
lençol freático com lixiviado, além de não haver controle de emissão de gases.
Sendo assim, os terminais e os portos que utilizam o serviço municipal devem estar
atentos a essa lei, que estabelece, dentre alguns dos seus princípios: “A cooperação entre as
diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade [...]
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010b).
Devido à questão da responsabilidade compartilhada, salienta‐se que, mesmo o
município não oferecendo o serviço adequado, as empresas têm obrigação sobre os resíduos
gerados em suas instalações e devem buscar descartá‐lo de maneira a não prejudicar o meio
ambiente. O capítulo I do art. 27, § 1o da referida lei, reforça essa necessidade:
A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por
danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos
resíduos ou rejeitos (BRASIL, 2010).

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

134

PLANO MESTRE

A Companhia Docas da Paraíba tem um sistema de gestão de resíduos sólidos
implementado por duas empresas, sendo uma responsável pela retirada dos resíduos das
embarcações e outra pelo manejo de resíduos sólidos produzidos no setor administrativo e no
cais. Todos os resíduos recicláveis produzidos pelo Porto de Cabedelo são doados para a
Associação de Reciclados de Cabedelo (ACARE). As lâmpadas são encaminhadas para uma
empresa terceirizada que cobra R$ 1,50 por unidade para realizar tratamento e destinação
adequada. Não há geração e manejo de resíduos perigosos no Porto (DOCAS‐PB, 2016e).
Os resíduos são coletados diariamente e enviados a uma Central de Resíduos (CR)
localizada na área administrativa, onde são segregados, pesados e então encaminhados para a
destinação adequada. Os rejeitos gerados no Porto de Cabedelo são encaminhados ao Aterro
Sanitário Metropolitano, consorciado pelos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux,
Conde, Santa Rita, Lucena e Cruz do Espírito Santo (DOCAS‐PB, 2016e).
O Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (PGRS)
da Companhia Docas da
Paraíba segue diretrizes do
respectivo plano nacional,
as normas e resoluções
pertinentes e considera
importantes os princípios de
redução da utilização de
recursos, reutilização e
reciclagem.

Nas áreas públicas do Porto, há coletores
separadores de resíduos, e os profissionais do Porto são
orientados a conhecer os sistemas de identificação
quanto às cores, aos símbolos e aos tipos de recipientes
para que os resíduos sejam descartados adequadamente
(DOCAS‐PB, 2016e).

A implementação do PGRS é parte integrante
do processo de licenciamento ambiental do Porto de
Cabedelo. Além disso, o referido PGRS tem a coleta
seletiva e a prática de reciclagem como um importante
pilar, visando a minimização da geração de resíduos, o
que acarreta a economia de gastos com transporte, a preservação do meio ambiente e o
prolongamento do tempo útil do Aterro Sanitário Metropolitano (DOCAS‐PB, 2016e).
Os terminais Raízen, TECAB e Mineração Coto informaram que possuem PGRS. O
terminal Mineração Coto não disponibilizou o documento. Os demais terminais, não
disponibilizaram informações.
O TECAB disponibilizou seu PGRS, documento no qual são detalhadas as informações de
metodologia, controle, operação, transporte e procedimentos. Por ter manejo de granéis líquidos
como óleos e combustíveis, o TECAB gera resíduos contaminados com tais materiais, assim, os
resíduos gerados na área de tancagem são coletados por empresa licenciada pela SUDEMA, com
registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e cadastro no Ibama (TECAB, 2015).
A Raízen disponibilizou o documento do PGRS (ECOTEST, 2014), contendo inventário
de resíduos, classificação, quantidades e destino final. Consta no documento recomendações de
melhoria com respectivos níveis de criticidade, sendo que as ações consideradas críticas foram:
» Realizar ações de educação ambiental visando a não geração, redução, reutilização e
reciclagem de resíduos.
» Implantar coleta seletiva, encaminhando a maior parte do resíduo não perigoso possível
para reciclagem.
» Manter o Sistema Integrado de Gestão das Operações (SIGO) disponível a todos os funcionários.
» Garantir que todos tenham pleno conhecimento do PGRS.
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O Terminal Oxbow, de acordo com informações obtidas junto à empresa, não possui
PGRS. Entretanto, possui o certificado ambiental para destinação de resíduos sólidos, no qual
consta a classificação dos resíduos transportados, a destinação e a quantidade destes (FOX URE
‐ JP AMBIENTAL S.A., 2016). Segundo a empresa, os resíduos gerados são os domiciliares, que a
prefeitura coleta. Além desses, os caminhões, que passam por um lava‐pneus na entrada e na
saída, geram resíduos de areia e barro misturados com coque. Esse resíduo é destinado à Célula
Industrial do Aterro Sanitário Metropolitano, que se localiza na saída para Recife, distante entre
30 km e 40 km do Porto.

Gerenciamento de Efluentes Líquidos
Em relação ao gerenciamento dos efluentes líquidos, a Companhia Docas informou
que este é realizado atualmente a partir de fossas sépticas com valas de infiltração, mas que já
está sendo estudada a possibilidade de instalação de biodigestores para o tratamento do
efluente. Na condicionante nº 14 da LO nº 567/2017 (SUDEMA, 2017), da Companhia Docas da
Paraíba, consta que o sistema de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes deve ser
mantido em perfeito estado.
Os terminais Raízen, TECAB e Terminal Oxbow também informaram que realizam
tratamento e monitoramento de águas residuárias, não foi possível acessar os documentos de
monitoramento da Raízen, os demais terminais não disponibilizaram informações.
O TECAB informou que realiza tratamento de águas oleosas por decantação na caixa
separadora de água e óleo e, além disso, disponibilizou os monitoramentos de efluentes
tratados. Neste monitoramento, foram realizadas cerca de 40 análises, incluindo parâmetros de
elementos como Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (BTEX), que são hidrocarbonetos
especialmente relevantes em efluentes industriais de arrendatários que manejam combustíveis.
Nenhum dos parâmetros medidos estava em desacordo com a Resolução Conama nº 430/2011
(BRASIL, 2011b) (MERIEUX, 2017).
Já o Terminal Oxbow descreveu seu sistema de tratamento de efluentes provindos do
sistema de drenagem do armazenamento de coque, o qual é constituído por processos físico‐
químicos, incluindo a adição de agentes químicos que propiciam a coagulação e a floculação do
efluente, seguido do processo de decantação. O Terminal Oxbow disponibilizou ainda os
resultados do monitoramento da sua Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Os resultados
das análises dos compostos BTEX estão abaixo dos limites de referência (L’ÁGUA, 2016). No EIA
disponibilizado pelo Terminal Oxbow consta ainda que para o tratamento dos efluentes
sanitários, resultantes de banheiro e refeitório, faz‐se necessária a instalação de fossa séptica
(OXBOW, 2004).

Programa de educação ambiental, ações sociais, comunicação
e interface com a população
A inserção da análise das ações de educação ambiental do Complexo Portuário de
Cabedelo neste Plano Mestre tem como objetivo identificar a existência de programas e, quando
possível acessar tais documentos, para verificar se as ações propostas são utilizadas como
ferramenta de transformação socioambiental e promovem a construção do conhecimento acerca
de temas voltados às boas práticas ambientais, à preservação e à conservação da biodiversidade.
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A concepção de educação ambiental, trazida pela Lei nº 9.795/99 referente à Política
Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999b), 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 e, 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.
No Relatório Anual de Atividades, realizado pela Autoridade Portuária de Cabedelo,
estão definidas atividades de educação ambiental para serem desenvolvidas em conjunto com
a comunidade em datas comemorativas como o Dia Mundial das Florestas (21 de março), o Dia
Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) e o Dia da Árvore (21 de setembro). Dentre as atividades
previstas estão a entrega de mudas em escolas, o mutirão de limpeza na praia, a oficina de papel
reciclado e a apresentação de questões ambientais do Porto envolvendo estudantes e a
população cabedelense (DOCAS‐PB, 2016g).
Por ser considerada uma região de alto potencial para atividade turística, se faz
necessário o envolvimento da comunidade e do Porto para promover a manutenção da
biodiversidade e a preservação do meio ambiente local. Os arrendatários Raízen, TECAB,
Terminal Oxbow e BACAB informaram que não realizam programas de educação ambiental e
comunicação social. Outros terminais não disponibilizaram informações sobre essa temática.
O desenvolvimento de atividades de educação ambiental e comunicação social têm
como objetivo integrar a sociedade à atividade portuária. Tal integração pode fazer com que a
perspectiva da comunidade local reconheça o Porto como um agente importante de
desenvolvimento da região, não só econômico, mas também social e ambiental, por meio de
oficinas de capacitação, rodas de debate, empoderamento da comunidade sob a temática
ambiental, por exemplo. Além disso, o acesso à informação e à comunicação facilitada entre o
Porto e a sociedade minimiza as chances de conflitos, trazendo benefícios para ambas as partes.

SENSIBILIDADE AMBIENTAL
A região do Complexo Portuário de Cabedelo, assim como a maioria dos complexos
portuários brasileiros, está inserida em áreas de sensibilidade socioambiental. Entre as questões
mais sensíveis que devem ser consideradas para o Plano Mestre estão: a extensa riqueza de
ecossistemas presentes na região, as Unidades de Conservação (UC), as praias com potencial
turístico, e riscos de acidentes com vazamento de óleos e incêndios. Além desses aspectos, o
município de Cabedelo possui ainda comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, as quais
estão descritas na seção 7.3.3.
Em relação aos ecossistemas da região, tanto os terrestres (como a Ilha da Restinga),
quanto os marítimos (como os recifes presentes na costa e o estuário do Rio Paraíba),
apresentam grande importância para a preservação da biodiversidade, servindo como berçário
para algumas espécies de aves, sirênios, cetáceos, tartarugas marinhas e peixes (REAL
CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 2017). A Lei nº 4.771/1965 define a vegetação de restinga fixadora
de dunas como de preservação permanente, sendo um dos biomas que mais vem sendo
descaracterizado com a ocupação litorânea, onde a foz do Rio Paraíba apresenta os maiores
fragmentos de Mata de Restinga (SCITECH, 2011).
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Em relação às Unidades de Conservação (UC) próximas ao Complexo Portuário de
Cabedelo, destacam‐se o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha (PEMAV), a Floresta
Nacional (FLONA) da Restinga e o Parque Natural de Cabedelo. A Figura 65 apresenta as áreas
de sensibilidade ambiental no entorno do Complexo Portuário, com a identificação do PEMAV,
da FLONA e do Parque Natural de Cabedelo.

Figura 65 – Localização de unidades de conservação e sensibilidade ambiental no entorno do Complexo
Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A FLONA da Restinga dista apenas 10 km do Porto, estando dentro da área de
influência indireta do meio biótico para algumas análises. Logo, é identificada como uma área
influenciada pela ocorrência de acidentes. A FLONA possui 116,83 hectares de área, é
administrada pelo Governo Federal, e dentro de seus limites encontra‐se o Centro Nacional de
Pesquisa para a Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE) (SCITECH, 2011). Durante a visita
técnica ao Complexo Portuário, a Prefeitura Municipal de Cabedelo destacou a importância da
elaboração do plano de manejo para a floresta por parte do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A atividade portuária influencia diretamente os
ecossistemas do entorno, portanto o plano de manejo da floresta deve considerá‐la em sua
análise, de forma a reduzir seus impactos sobre a FLONA da Restinga de Cabedelo.
O PEMAV tornou‐se uma UC pelo Decreto Estadual nº 21.263 em 2000 (PARAÍBA,
2000), sendo gerenciado pelo Governo Estadual, e reúne um ecossistema recifal com grande
biodiversidade incluindo peixes, corais, zoantídeos, algas e moluscos. Pela rica biodiversidade e
beleza natural, o parque é um atrativo turístico para o município de Cabedelo. Turistas do Brasil
e do mundo visitam a região ao longo do ano, em busca das piscinas naturais que se formam no
local (LOURENÇO et al., 2015). Entretanto, a UC sofre com a pressão da urbanização e com a
presença humana de forma desordenada no parque, resultando em degradações do local. O
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Plano de Manejo do PEMAV está em elaboração, a partir do qual serão definidos usos
sustentáveis para o parque em prol do turismo ecológico (PARAÍBA, 2016).
Por fim, o Parque Natural de Cabedelo é uma UC administrada pela prefeitura do
município, sendo uma área de 56 hectares com cobertura vegetal de Mata de Restinga. A Prefeitura
de Cabedelo já vem discutindo a elaboração do plano de manejo para o parque, a fim de que a área
seja totalmente protegida, ocorrendo apenas visitações ecológicas (CABEDELO, 2014).
Além das UCs, as praias de Cabedelo também possuem um potencial turístico e
econômico importante para a população, como a Praia Formosa, a Praia Areia Dourada, a Praia
de Intermares e a Praia de Camboinha. Entretanto, a ocupação humana tem sido responsável
pela erosão progressiva nesses ambientes. Além da ocupação humana, atividades comerciais,
industriais e empreendimentos residenciais aumentam a tensão ambiental do local, ameaçando
as belezas naturais e os ecossistemas presentes (SANTOS, 2013).
Em 2017, foi elaborado um EIA‐RIMA para a instalação do Estaleiro Pedra do Ingá no
município de Lucena, à margem esquerda do Rio Paraíba. Considerando a proximidade entre o
Estaleiro e o Porto de Cabedelo (aproximadamente 4km), os resultados obtidos neste estudo
caracterizam a flora e fauna existente na região. Foram identificadas duas espécies da flora
terrestre ameaçadas de extinção, são elas a Bowdichia virgilioides (conhecida como Sucupira‐
preto) e Handroanthus impetiginosus (Ipê‐roxo, nome popular) (REAL CONSULTORIA E
SOLUÇÕES, 2017).
Além das espécies de flora mencionadas, a região mostra‐se sensível também pela
diversidade de espécies da fauna, sendo que algumas encontram‐se como “vulneráveis” ou
“criticamente ameaçadas” de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais das espécies ameaçadas (IUCN). Dentre elas,
foram contabilizados 65 registros de espécimes da tartaruga‐verde (Chelonia mydas), além de
registros de atividade reprodutiva da tartaruga‐de‐pente (Eretmochelys imbricata). Dos
mamíferos marinhos avistados, foram identificados o peixe‐boi‐marinho (Trichechus manatus)
e dos mamíferos terrestres, a cutia (Dasyprocta sp.), ambos também classificados como
“vulneráveis”. Após a análise do RIMA, nota‐se que a região possui certo grau de sensibilidade
ambiental por constituir‐se de um habitat para um número considerável de espécies
classificadas como “vulneráveis” ou até “ameaçadas de extinção” (REAL CONSULTORIA E
SOLUÇÕES, 2017).
Destaca‐se ainda a importância da adequação do Complexo perante a legislação
referente à prevenção de acidentes, bem como os cuidados inerentes às atividades de
movimentação de granéis líquidos, tendo em vista a localização do Porto e sua proximidade com
diversos ecossistemas de alta relevância para a fauna e a flora locais. Na ocorrência de acidentes,
é necessário que o Complexo esteja preparado para conter possíveis vazamentos e remediar o
ambiente com a maior rapidez possível.
Além das regiões estuarinas, de restinga e manguezais, o Complexo Portuário de
Cabedelo está cercado por áreas urbanizadas, por isso, na ocorrência de acidentes, essas áreas
próximas tornam‐se vulneráveis e podem ser gravemente afetadas, inclusive com risco de
vítimas fatais devido a possíveis incêndios.
Há ainda alguns cenários de acidentes mais recorrentes no Porto, como condições
adversas do clima que podem afetar a segurança das operações portuárias e vazamento de

139

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

PLANO MESTRE

produtos perigosos no estuário. Assim sendo, devido às ricas características biológicas da região,
é necessária a disseminação de procedimentos e condutas que visem à conciliação da ampliação
das atividades portuárias com a conservação da biodiversidade na região da foz do Rio Paraíba.

6.2. GESTÃO AMBIENTAL
Considerando que a gestão ambiental aborda a estruturação deste setor nos portos e
terminais, em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), verificou‐se,
neste diagnóstico, a estrutura desenvolvida no Complexo Portuário de Cabedelo. Consideraram‐
se, entre outras questões, a análise da estrutura, o corpo técnico e o banco de dados existentes.
Posteriormente, foram identificadas as diretrizes existentes para a melhoria contínua das
conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como em outros dispositivos
reguladores, incluindo nesse rol a Agenda Ambiental Portuária.
Nesse contexto, foram abordados alguns aspectos na análise da gestão ambiental do
Complexo Portuário de Cabedelo, os quais podem ser observados na Figura 66.

Figura 66 – Aspectos da gestão ambiental do Complexo Portuário de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A análise da eficácia das ferramentas de gerenciamento se deu por meio da
identificação dos principais aspectos e impactos do Complexo Portuário de Cabedelo sobre o
ambiente, e a existência das ferramentas utilizadas atualmente pelo Complexo Portuário para o
planejamento, a implementação, o controle e a melhoria do processo de gestão ambiental.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEIO AMBIENTE
Para a análise da estrutura organizacional de meio ambiente do Complexo Portuário
de Cabedelo são utilizadas como base as diretrizes da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), em relação ao quadro técnico, aliadas às demandas atuais e futuras das
atividades de rotina da gestão ambiental portuária.
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 (CIRM, 1998).
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Dessa forma, o fortalecimento do núcleo de meio ambiente é necessário para lidar
com as questões ambientais portuárias em seu estado atual e nas expansões previstas. Ademais,
devem ser consideradas as diretrizes da ANTAQ e as ações desenvolvidas pelo Complexo para
fortalecer as atividades de gestão ambiental portuária, tal como a alocação de recursos
financeiros para a contratação de empresas especializadas para atuar no apoio à gestão
ambiental através de processo licitatório.
De acordo com informações obtidas junto à Companhia Docas da Paraíba, durante
visita técnica ao Complexo Portuário, o núcleo ambiental do Porto é composto por um técnico
de controle ambiental e um técnico de meio ambiente. Já o setor de segurança e saúde do
trabalhador é formado por dois técnicos de segurança do trabalho. Ambos os setores são
vinculados à Assessoria de Planejamento, que por sua vez é ligada à Presidência do Porto.
Os terminais arrendados da Top Log e do TECAB não possuem núcleo ambiental,
tendo, portanto, uma empresa terceirizada contratada para realizar a gestão ambiental. Já os
arrendatários Terminal Oxbow e Raízen informaram que possuem núcleo ambiental, e os
arrendatários M. Dias Branco e Mineração Coto não disponibilizaram informações.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
A gestão ambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de sustentabilidade.
O SGA sugerido na norma ISO 14001 propõe alguns requisitos gerais e implementação de política
ambiental seguida de planejamento (considerando aspectos ambientais, requisitos legais, objetivos
e metas e programa de gestão ambiental), implementação e operação, verificação e ações corretivas
por parte dos administradores (ABNT, 2015).
O Porto de Cabedelo não tem SGA implementado, porém sua Agenda Ambiental
Portuária e sua Política Ambiental estão em fase de elaboração. Em relação aos terminais
arrendados, apenas o terminal da Raízen e o TECAB afirmaram possuir SGA implementado. Os
terminais Terminal Oxbow e BACAB afirmaram que não possuem SGA, porém considerando que
o Terminal Oxbow movimenta granel sólido e o Terminal BACAB granel líquido inflamável, o SGA
faz‐se necessário para um melhor controle dos impactos ambientais de cada terminal, assim
como avaliar os riscos de cada atividade, de forma a garantir a gestão ambiental adequada, além
da saúde e segurança do trabalhador. Os terminais M. Dias Branco, Mineração Coto, Transpetro
e Top Log não disponibilizaram informações sobre o assunto.

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
As certificações ambientais buscam dar visibilidade a empresas ou produtos que
atendem aos requisitos preestabelecidos de conformidade ambiental e que assumem um
compromisso de melhoramento contínuo nos seus processos, de maneira a garantir impacto
mínimo ao meio ambiente. No âmbito da atividade portuária, a certificação atrai investimentos
de empresas que possuem uma preocupação ambiental e demonstra para a sociedade,
colaboradores e clientes que o porto tem compromisso com o meio ambiente.
Entre os selos e certificados disponíveis, a série ISO 14000 é a mais reconhecida e
abrange o SGA (ISO 14001), a avaliação de desempenho ambiental (ISO 14031), entre outros
aspectos. A adesão e certificação da ISO 14001 são voluntárias e comprovam o desempenho da
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gestão ambiental de empresas, por meio do controle dos aspectos e impactos ambientais
relacionados às atividades desenvolvidas.
Como a série ISO 14000 não é obrigatória, diferencia‐se dos dispositivos oficiais de
regulação/regulamentação. Uma das características das normas é a padronização de rotinas e
procedimentos, segundo um roteiro válido internacionalmente, cujo objetivo principal, nesse
caso, é aumentar continuamente o desempenho ambiental de um porto.
No Complexo Portuário de Cabedelo, apenas os terminais Raízen e TECAB possuem
seu SGA certificado pela ISO 14001. A Autoridade portuária e os terminais Mineração Coto,
BACAB e Terminal Oxbow não possuem a certificação, enquanto os terminais M. Dias Branco,
Top Log e Transpetro não disponibilizaram informações sobre o assunto.

AÇÕES INTEGRADAS DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Devido à multiplicidade e à abrangência de impactos ambientais e socioeconômicos
que a atividade portuária pode gerar na região onde está instalada, o Plano Mestre deve
identificar a interação entre os portos, arrendatários e TUPs juntamente com todas as entidades
e órgãos que possuem a responsabilidade de zelar e administrar direta e indiretamente os
impactos da atividade portuária. Dessa forma, a interação visa 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.
Nesse sentido, identificou‐se a existência do Plano de Ajuda Mútua (PAM) do Porto de
Cabedelo, que objetiva o estabelecimento de prioridades e a coordenação de ações conjuntas de
seus integrantes no atendimento às emergências que venham a ocorrer com algum dos
participantes do plano, compartilhando entre eles recursos humanos e equipamentos. São
considerados de importância fundamental à ação exitosa do PAM órgãos como a Polícia Federal,
Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Defesa Civil, Capitania dos Portos do Estado da PB,
ANVISA e IBAMA. No contexto do PAM, é necessário que sejam criados grupos de coordenação,
prevenção, execução e apoio. No caso de ocorrência de sinistro, o primeiro órgão a ser acionado é o
Corpo de Bombeiros e então a Companhia Docas da Paraíba acionará o PAM (DOCAS‐PB 2017h).
Conforme descrito na seção de recursos de atendimento a emergências, os cenários
de atendimento à emergência prevista pelo PAM vão de incêndio ou explosão até acidentes com
trabalhadores nas operações portuárias. Para ação exitosa do PAM, faz‐se necessário a
constante busca pelo aprimoramento das dinâmicas que envolvem o atendimento de
emergência por parte dos arrendatários, principalmente considerando que a Companhia Docas
da Paraíba não possui estruturas físicas para atendimento de emergências nem empresa
especializada, portanto, o atendimento fica a encargo dos arrendatários.
A Companhia Docas da Paraíba informou também, que o porto ainda não possui Plano
de Área. O Plano de Área está previsto no Decreto nº 4.871, de 22 de outubro de 2003, que
dispõe sobre a instituição destes para o combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição
nacional. No referido decreto, o Plano de Área é descrito como um documento que contém
informações, medidas e ações referentes a uma área de concentração de portos organizados,
instalações portuárias, terminais, dutos ou plataformas com suas respectivas instalações de

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

142

PLANO MESTRE

apoio, visando facilitar e ampliar a capacidade de resposta e a integração dos PEIs para o
combate de incidentes por óleo (BRASIL, 2003).
Os PEIs são fundamentais para a concepção de um Plano de Área. Assim, o fato de a
maior parte dos arrendatários já possuírem PEI aprovado pode viabilizar a composição do Plano
de Área. De acordo com o Ibama, durante visita técnica, a elaboração do Plano de Área está em
fase inicial de mapeamento das empresas que possuem o PEI aprovado, e a elaboração deste
terá o envolvimento da SUDEMA.
Dessa forma, destaca‐se que não foram identificadas outras ações de integração entre
prefeitura, instalações portuárias e órgão licenciador voltadas aos impactos da atividade
portuária sobre as comunidades tradicionais existentes, além daquelas relacionadas à
prevenção de acidentes. Assim, não há atividades de integração para a mitigação dos impactos
ambientais causados pela atividade portuária na foz do Rio Paraíba e nos ecossistemas do
entorno, como monitoramentos integrados.

6.3.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o
reconhecimento público de suas atividades, que estão sendo desenvolvidas em conformidade
com a legislação ambiental, garantindo 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 grandes impactos ambientais. No âmbito da atividade portuária, o
licenciamento ambiental busca garantir a qualidade ambiental da região, minimizar os impactos
negativos causados pelo Porto e seus terminais e reforçar os benefícios da atividade quanto aos
aspectos sociais e econômicos.
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, 2015c) 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, 2015c),
revisou a competência de processos de licenciamento que são atualmente conduzidos pelo
Ibama e aqueles licenciados por órgãos estaduais ou municipais de meio ambiente. Sendo assim,
a competência para o licenciamento ambiental de todos os portos organizados, terminais
arrendados e TUPs, segundo a legislação vigente, é da União, caso o empreendimento possua
movimentação anual superior a 15 milhões de toneladas ou 450.000 TEUs (do inglês – twenty‐
foot equivalent unit). Os licenciamentos portuários que hoje estão sob tutela de órgãos
estaduais passarão para a competência do Ibama na fase de renovação das licenças. Até lá as
instalações portuárias devem respeitar as orientações e prestar contas ao atual órgão
licenciador. Além disso, novos empreendimentos devem seguir as regras do Decreto nº 8.437
(BRASIL, 2015c).
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Nesse âmbito, foi verificada a situação atual do licenciamento ambiental do Complexo
Portuário de Cabedelo, considerando o porto organizado e os terminais arrendados, verificando
ainda, suas licenças ambientais vigentes e destacando suas principais condicionantes.

PORTO ORGANIZADO
O licenciamento ambiental do Porto Público de Cabedelo possui uma complexidade
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).

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, em 26 de outubro de 2011. A Portaria 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 à Secretaria Nacional de Portos do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA) (BRASIL, 2011d).
O Porto Público de Cabedelo já está regularizado perante o órgão ambiental pela LO
nº 567/2017, com validade até 21 de março de 2018 (SUDEMA, 2017).

TERMINAIS ARRENDADOS
Dentre os terminais arrendados, o Terminal Oxbow possui a LO nº 3. 706/2016, válida
até 13 de novembro de 2021 (SUDEMA, 2016b), assim como o TECAB tem a LO nº 2. 467/2015,
cuja licença tem validade até 5 de novembro de 2018 (SUDEMA, 2015b). O terminal BACAB tem
sua LO nº 239/2015 vigente até 27 de janeiro de 2020 (SUDEMA, 2015a), o terminal Top Log
conta com a LO nº 294/2016 válida até 10 de fevereiro de 2021 (SUDEMA, 2016c), e a empresa
arrendatária Raízen, por sua vez, tem sua LO nº 1. 826/2016 vigente até 27 de julho de 2021
(SUDEMA, 2016a).
O terminal arrendado M. Dias Branco está com a sua LO nº 1.524/2014 (SUDEMA, 2014)
vencida desde 25 de maio de 2016, porém protocolou seu pedido de renovação dentro do prazo de
120 dias antes do término da vigência, estando, portanto, regular perante o órgão licenciador. O
Terminal Transpetro possui licença de operação válida, porém não disponibilizou o documento,
enquanto o terminal Mineração Coto não disponibilizou informações sobre o assunto.

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS LICENÇAS AMBIENTAIS E SUAS
CONDICIONANTES DO PORTO ORGANIZADO DE CABEDELO
A SUDEMA é o órgão licenciador do Porto Público de Cabedelo e das empresas
arrendatárias do Complexo. As condicionantes ambientais exigidas pelo órgão incluem
principalmente o cumprimento às normas do Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades
Poluidoras (SELAP), e manutenção e fiscalização frequente dos sistemas de coleta, tratamento
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e disposição final dos seus efluentes. Além disso, é exigido o armazenamento correto de
resíduos, com destinação final adequada para todas as instalações portuárias, e o atendimento
às exigências e recomendações previstas nas legislações federal, estadual e municipal de cunho
ambiental e urbanístico, incluindo o Código do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do
município. Ainda, para os terminais movimentadores de granéis líquidos, a SUDEMA exige que
os sistemas de controle contra vazamentos e derramamentos estejam em perfeitas condições e
que sejam executadas as medidas de segurança recomendadas no PEI.
Ressalta‐se que a SUDEMA não disponibilizou informações sobre o processo de
licenciamento das instalações do Complexo Portuário de Cabedelo, afirmando que as normas
da SELAP estão disponíveis apenas via cópia física no órgão, não sendo disponibilizadas via cópia
digital para o público e para as empresas licenciadas.
As tabelas disponibilizadas no Apêndice 1 identificam uma síntese das licenças
ambientais das instalações portuárias do Complexo, assim como suas condicionantes.

6.4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS ASPECTOS
AMBIENTAIS
A partir das informações cedidas pela Companhia Docas da Paraíba e arrendatários,
diagnosticou‐se a necessidade de melhorias em relação aos aspectos ambientais. De modo
geral, a busca pela qualidade ambiental é um esforço contínuo e progressivo, o qual depende
do envolvimento de todos os agentes da atividade do Porto. Sobre as questões que tangem o
licenciamento ambiental, o Porto de Cabedelo apresenta bons resultados sob o ponto de vista
de que a maioria dos seus arrendatários e a Autoridade Portuária estão com a LO válida ou em
trâmites de renovação, atendendo ao PRGAP, instituído pela Portaria nº 425/2011 (BRASIL,
2011d). Ainda assim, cabe ressaltar que a busca pela qualidade ambiental deve superar o
atendimento das condicionantes, visto que parte preponderante destas tem teor generalizado
e muitas vezes dispensa as necessidades individuais de cada caso.
Em relação aos monitoramentos ambientais, para a autoridade portuária, a SUDEMA
exige que sejam implementados os programas e planos propostos no PCA do Porto de Cabedelo.
Os planos e programas descritos no PCA incluem implementação de PGRS, monitoramento da
água de abastecimento, Plano de Emergência Individual, Plano de Controle de Fauna
Sinantrópica, PPRA e controle de água de lastro (DOCAS‐PB, 2016c). Para o Terminal Oxbow, de
acordo com a LO nº 3706/2016, devem ser implementados todos os programas e planos
definidos no EIA, que incluem o monitoramento das águas subterrâneas e qualidade do ar.
Entretanto, para os outros terminais arrendados não são exigidos monitoramentos ambientais,
assim como a SUDEMA também não estabelece como condicionante o monitoramento da
qualidade da água superficial, da biota aquática, ruídos e sedimento, exigindo que os sistemas
de controle estejam em boas condições e em funcionamento, além de requerer que as normas
da SELAP sejam cumpridas. Conforme foi indicado no diagnóstico, estes monitoramentos visam
melhorar a interação entre o Porto e os meios físico, biótico e socioeconômico, identificar as
possíveis fraquezas nas atividades e operações, além de prover a manutenção de um meio
ambiente salutar conforme previsto na Resolução Conama nº 001/1986.
Quanto às avaliações feitas em relação ao gerenciamento de riscos e atendimento a
emergências, verificou‐se que, embora tenham sido identificados esforços de melhoria
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contínua, como a implementação de um PAM, é importante a busca por melhorias que podem
ser realizadas para atuar no atendimento de acidentes. Conforme relatado durante a visita
técnica ao Complexo Portuário de Cabedelo, os arrendatários que possuem estruturas de
atendimentos a emergências podem ser insuficientes para compartilhamento em casos de
acidentes de grandes proporções. Tendo em vista que parte significativa da carga movimentada
no Porto de Cabedelo é do tipo líquida inflamável, a temática de gerenciamento de risco ganha
maior relevância. Desse modo, a questão de atendimento a emergências necessita de ampliação
em relação ao planejamento das atividades, não só por parte dos arrendatários, mas também
da Autoridade Portuária, para haver cuidados específicos e planos de contingência capazes de
suprimir grandes incêndios e explosões.
Outro fator que dificulta a contingência para o caso de emergências é o fato de as vias
de acesso ao Porto não serem pavimentadas e serem utilizadas constantemente para
estacionamento de caminhões. No caso de sinistros, devido à limitação de acessos ao Porto de
Cabedelo, pode haver bloqueio ou obstáculos nas estradas, dificultando o pronto atendimento.
A questão da ausência de pavimentação das vias de acesso ao Porto também induz a dispersão
de poeira e material particulado, além de causar instabilidade dos caminhões que realizam o
transporte de granéis sólidos. Foi relatado, através de reunião com a Autoridade Portuária, a
existência de dissidências com a comunidade decorrentes da dispersão de poeira, embora sejam
realizadas medidas com a finalidade de minimizar tais problemas, como a barreira natural de
árvores no depósito de coque. Na persistência de tais adversidades pode haver necessidade de
ampliar a atuação da Autoridade Portuária e arrendatários, visando a solução do problema.
Quanto à interação entre o Porto e a comunidade local, esta relação pode ser
consolidada com a implementação de um Programa de Educação Ambiental (ProEA) e de
comunicação social. Dessa forma, a relação de responsabilidade socioambiental com a
população pode ser ampliada, em função das atividades apresentadas pela Autoridade Portuária
e da ausência de atividades propostas pelos arrendatários.
Em relação ao SGA, apenas dois terminais arrendados (Raízen e TECAB) informaram
que possuem o sistema implementado, o que mostra que são necessários reforços no âmbito
da gestão ambiental por parte da Autoridade Portuária e demais arrendatários, visto que o SGA
padroniza os procedimentos e operações de um empreendimento a fim de minimizar os
impactos ambientais causados pela atividade. Nesse contexto, os dois terminais arrendados
possuem seu SGA certificado pela ISO 14001. Como a série ISO 14000 não é obrigatória, acaba
por se diferenciar dos dispositivos oficiais de regulamentação. Uma característica das normas
ISO é a padronização de rotinas e procedimentos, segundo um roteiro válido
internacionalmente, cujo objetivo – no caso da norma em questão – é aumentar continuamente
o desempenho ambiental de uma organização.
Ressalta‐se ainda que, no Complexo Portuário de Cabedelo, a reduzida aplicação do
SGA impede tanto a melhoria e o aprimoramento das relações com o ambiente externo, tais
como descartes de resíduos e emissões destes para a atmosfera, quanto as relações com o
ambiente interno, como os aspectos ergonômicos, de conforto ambiental, saúde e segurança.
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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 (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012).
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 Cabedelo
abrange o território do município de mesmo nome, onde está localizado o Porto de Cabedelo.
A análise se estende para João Pessoa pois o acesso rodoviário ao Complexo atravessa diversas
áreas urbanizadas do município impactando diretamente na região.

7.1.
ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO
NO ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
O início da ocupação do território que hoje delimita o município de Cabedelo deu‐se ao
longo do século XVI, com a chegada de europeus e o primeiro contato com os índios das tribos
que já habitavam a região. Apesar da ocorrência de conflitos com os indígenas, os europeus
fundaram um povoado no final do mesmo século, hoje localizado no município de João Pessoa.
(CABEDELO, [201‐]a).
No ano de 1590 foi construída a primeira fortificação do que, posteriormente, viria a
compor a atual Fortaleza de Santa Catarina, localizada no entorno do Porto de Cabedelo. A
história da edificação é marcada por diversas reformas arquitetônicas para melhor adequá‐la
aos usos propostos pelas administrações à qual ficou submetida, como pelos portugueses, e,
brevemente, pelos holandeses durante o século XVII. No século XIX a fortificação ficou sob a
administração da marinha e do exército, e em 1870 seu abandono foi reconhecido. A situação
foi modificada somente em 1938, ao ser tombada como patrimônio histórico pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (FUNCEB, 2013).
Ainda no século XIX ocorreram os primeiros investimentos para a construção de um porto
na península onde localizava‐se o povoado de Cabedelo, devido às facilidades proporcionadas
pela localização geográfica entre Oceano Atlântico e o Rio Paraíba (DOCAS‐PB, [201‐]a). No ano
de 1889, foi inaugurada a extensão da linha férrea da capital a Cabedelo, com o intuito de
facilitar o transporte de cargas e de passageiros entre o porto e a cidade. A construção da
ferrovia alterou a dinâmica urbana e portuária de Cabedelo, constituindo‐se como elemento
fundamental do traçado da cidade e da sua organização espacial. (BADIRU, 1999 apud FALCÃO,
S. M.; LIMA, E. R. V.; BORGES, U. N.; 2005).
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Em 1893, um navio norueguês fundeou pela primeira vez em Cabedelo trazendo dragas
que dariam início ao processo de dragagem do Porto de Cabedelo, no ano seguinte. O
procedimento teve reforço com dragas vindas de Santa Catarina, no ano de 1901. Três anos
depois, foi aprovado pelo Decreto nº 7.022/05 um projeto que previu a construção de um cais
de 400 metros, entretanto, a obra foi iniciada somente em 1908 (DOCAS‐PB, [201‐]a).
O desenvolvimento econômico e urbano da comunidade de Cabedelo foi fundamental
para a elevação do povoado à categoria de Vila no início do ano de 1908, consolidando sua
autonomia e desvinculando‐a da capital João Pessoa através da Lei nº 283, de 17 de março 1908
(CABEDELO, [201‐]a). Em 1911, o navio a vapor “Pirineos” atracou no cais do Porto de Cabedelo,
que possuía até o momento 175 metros de extensão. Apenas cinco anos depois foram
finalizados mais 178 metros de cais e um armazém. (DOCAS‐PB, [201‐]a). A Figura 67 ilustra
historicamente o cais do Porto de Cabedelo.

Figura 67 – Imagem histórica do Porto de Cabedelo, Cabedelo (PB)
Fonte: DOCAS‐PB ([201‐]b)

Após 20 anos sob o status de Vila, Cabedelo volta a configurar parte do território do
município vizinho, João Pessoa, a partir da Lei Estadual nº 676, de 20 de novembro de 1928. Dois
anos depois foi firmado um acordo entre o Governo Federal e o Estado da Paraíba que
estabelecia a construção de instalações que melhor atendessem a nova demanda por
movimentação de algodão. Com o início das obras, em 1931 marcou‐se o início do período de
exploração do Porto por parte do Governo do Estado. Dessa forma, a inauguração do Porto de
Cabedelo ocorre quatro anos após o início dos investimentos pelo poder público, no dia 23 de
janeiro de 1935 (DOCAS‐PB, [201‐]a). Ainda assim, Cabedelo permaneceu figurando como um
distrito do município de João Pessoa até o ano de 1956, quando recuperou sua autonomia com
a Lei Estadual nº 1.631, de 12 de dezembro de 1956 (CABEDELO, [201‐]a).
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A atuação crescente do setor imobiliário e da construção civil, em meados dos anos
50, na capital paraibana, contribuiu para a expansão urbana para além dos limites do
município e foi responsável pela criação de uma malha urbana de conexão entre as cidades
fronteiriças de João Pessoa, como Cabedelo (FALCÃO, S. M.; LIMA, E. R. V.; BORGES, U. N.,
2005). A construção da Rod. BR‐230, iniciada em 1970 (DNIT, 2011), estimulou o processo
de conurbação entre as cidades de João Pessoa e Cabedelo, principalmente nos bairros
litorâneos das cidades. A valorização do território, associada à melhoria da infraestrutura
urbana, provocou uma mudança no caráter de algumas regiões do município de Cabedelo,
como no caso do bairro de Intermares e na Praia do Jacaré (DIEB, D. A.; ALMEIDA, J. A. P.;
LIMA, E. R. V., 2003), a exemplo da venda das habitações tradicionais para a construção de
novos empreendimentos (GEOMAC, 2004).
No ano de 1995, após a duplicação da Rod. BR‐230 e, portanto, com a melhoria dos
acessos ao município e ao Porto de Cabedelo, ocorreu uma intensificação na ocupação em
direção ao litoral norte da cidade. O investimento viário impactou também nas atividades
comerciais e de serviço no entorno da rodovia, moldando a paisagem urbana do município de
Cabedelo. (FALCÃO, S. M.; LIMA, E. R. V.; BORGES, U. N., 2005). A Figura 68 indica a evolução da
ocupação territorial do entorno do Porto de Cabedelo no período entre 1986 e 2016, nela é
possível identificar um aumento de ocupação na região do litoral do município, contemplando
tanto a região norte quanto o restante da orla. O Apêndice 3 traz mais detalhes, assim como
fontes e demais elementos cartográficos.

Figura 68 ‒ Evolução da mancha urbana do entorno do Porto de Cabedelo gerada por classificação
supervisionada das imagens do satélite Landsat dos anos de 1986, 1996, 2006 e 2016
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Terminal de Combustíveis da Paraíba (TECOP), atual Terminal Oxbow, foi fundado
em 2001 na região do Retroporto Jacaré, na Praia do Jacaré, localidade mais afastada do Porto
de Cabedelo, porém, no mesmo município (PEREIRA; GÓES, 2016). Em 2005, houve a construção
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de uma unidade industrial da empresa M. Dias Branco, que levou o nome de Grande Moinho
Tambaú, em terreno vizinho ao Porto (M. DIAS BRANCO, 2016).

7.2.

ASPECTOS SOCIECONÔMICOS

Para a análise dos dados socioeconômicos do município de Cabedelo, foi realizado um
levantamento de elementos básicos do contexto em que o Complexo está inserido, como dados
sobre a empregabilidade, Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM).
Foram analisados também os aspectos particulares da dinâmica socioeconômica e
cultural do município de Cabedelo, conforme a seção 7.2.2.

DADOS SOCIOECONÔMICOS
O município de Cabedelo está localizado na região metropolitana de João Pessoa
(CABEDELO, [201‐]a) e teve sua população estimada em 68.033 habitantes para o ano de 2017,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017a).

Empregabilidade
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), no ano de 2015,
Cabedelo tinha 19.586 trabalhadores formais, sendo que o setor de Administração Pública,
Defesa e Seguridade Social é o que mais emprega mão de obra formal do município, abrangendo
cerca de 29% desses trabalhadores. Os demais setores que se destacavam em termos de
representatividade da distribuição da mão de obra formal de Cabedelo foram os setores de
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, o de Indústrias de transformação
e o de Construção, nessa ordem (BRASIL, 2015b).
De acordo com a classificação da RAIS, as atividades classificadas como Transporte,
armazenagem e correio (conforme a seção H5 do documento), nas quais estão inseridos os
empregos diretamente relacionados à atividade portuária, correspondem a 667 trabalhadores
– cerca de 3% do total de trabalhadores formais da cidade de Cabedelo. A participação desse e
de outros setores de empregabilidade do município podem ser observados no Gráfico 16.
Devido à pequena representatividade diante dos outros setores, o setor de transporte,
armazenagem e correio está sendo contemplado na categoria “outros setores econômicos”.

5 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, 2017b).
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Administração pública, defesa e
seguridade Social

13%
29%
7%

Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas
Indústrias de transformação

13%

Construção

17%

21%

Atividades administrativas e
serviços complementares
Outros setores econômicos

Gráfico 16 – Divisões do setor empregatício no município de Cabedelo
Fonte: Brasil (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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 esse dado foi possível identificar a
quantidade de trabalhadores relacionados à atividade portuária no município de Cabedelo
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 506, grupo referente aos trabalhadores do
transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H da
Divisão 527, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes. Em Cabedelo, 80 trabalhadores são englobados pela primeira categoria, enquanto
a segunda corresponde a 54 trabalhadores (BRASIL, 2015b). Ao todo, portanto, são 134
trabalhadores aquaviários e portuários8 em Cabedelo, que representam 20% dos empregos
formais do setor de Transporte, armazenagem e correio no ano de 2015 (BRASIL, 2015b),
conforme pode ser observado no Gráfico 17.

6

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”.
7 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”.
8 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2010), 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.
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20%
Trabalhadores aquaviários e portuários
Outros trabalhadores
80%

Gráfico 17 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de Transporte,
armazenagem e correio da divisão empregatícia de Cabedelo.
Fonte: Brasil (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Entende‐se que esses trabalhadores aquaviários e portuários, são aqueles
relacionados diretamente às atividades portuárias, 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, porém, o levantamento
quantitativo dessa análise, se limita às duas categorias de influência direta.
A Figura 69 ilustra o perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do Complexo
Portuário de Cabedelo. Nela estão sintetizadas informações socioeconômicas acerca dos
colaboradores que desempenham essas atividades.

Figura 69 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários de Cabedelo
Fonte: Brasil (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pode‐se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários e portuários do Complexo
Portuário de Cabedelo é do sexo masculino e possui idade entre 25 e 49 anos (cerca de 67% dos
indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados nessas duas categorias,
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praticamente todos possuem apenas o Ensino Médio completo ou grau inferior de escolaridade,
totalizando 95% do total. Da mesma forma verifica‐se que a grande maioria dos trabalhadores em
questão, no caso 84% do total, ganha até três salários mínimos (BRASIL, 2015b).

Produto Interno Bruto (PIB) per capita
Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados acerca do município de
Cabedelo em comparação com outros municípios portuários da Região Nordeste do Brasil, além
da média desses municípios e da média nacional, referentes ao ano de 2014. Essas informações
são ilustradas no Gráfico 18.
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Gráfico 18 – Comparação do PIB per capita de Cabedelo e demais localidades selecionadas (2014)9
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após a análise dos PIBs per capita das localidades consideradas, podemos concluir que
o valor médio associado à cidade de Cabedelo encontra‐se em segundo lugar no ranking das
cidades elencadas – um valor alto quando em comparação com as demais cidades, estando,
inclusive, acima da média das cidades avaliadas e da média nacional. Cabedelo, em termos de
PIB per capita, se encontra atrás apenas de Ipojuca (CE), município onde se localiza o Complexo
Portuário de Suape, que possui o maior índice da análise.
É válida a análise de que São Luís, Maceió, Fortaleza, Recife e Salvador, como capitais
dos estados do Maranhão, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Bahia, respectivamente, contemplam
outras atividades econômicas expressivas que influenciam nos valores de seus PIBs, não tendo
o Porto como fator expressivo dos valores indicados.
Cabe ressaltar que, isoladamente, os indicadores de PIB e PIB per capita demonstram
apenas a dimensão econômica de desenvolvimento de uma região. No que tange aos aspectos

9

As médias das cidades avaliadas por estado, para os estados do Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba não são
exibidas no Gráfico 17, pois correspondem aos índices individuais de um único município avaliado em cada estado.
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sociais, a seção seguinte apresenta uma análise comparativa do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM).

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 e 1 – sendo que 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 de Cabedelo e dos demais municípios portuários
da Região Nordeste, comparadas com as médias estadual e regional, além da nacional, com base nos
anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados obtidos podem ser conferidos na Tabela 36.
Localidades

1991

2000

2010

Recife (PE)

0,576

0,660

0,772

Crescimento no período
entre 1991 e 2010
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)
São Gonçalo do Amarante
(CE)
Bacabeira (MA)

0,389

0,521

0,69

77%

0,325

0,459

0,665

105%

0,341

0,433

0,629

84%

Ipojuca (PE)

0,332

0,457

0,619

86%

Rio Grande do Norte

0,428

0,552

0,684

60%

Ceará

0,405

0,541

0,682

68%

Pernambuco

0,44

0,544

0,673

53%

Bahia

0,386

0,512

0,660

71%

Paraíba

0,382

0,506

0,658

72%

Maranhão

0,357

0,476

0,639

79%

Alagoas
Média da Região
Nordeste
Brasil

0,370

0,471

0,631

71%

0,395

0,515

0,661

67%

0,493

0,612

0,727

47%

Tabela 36 – Evolução do IDHM: Cabedelo e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201‐]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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, [2017]).
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Conforme apresentado na Tabela 36, pela categorização do Atlas de Desenvolvimento
Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, [2017]), o IDHM de Cabedelo, em 2010, se encontrava
dentro da faixa alta de valores do índice. Nos anos de 1991 e 2000, o IDHM de Cabedelo era
numericamente menor ao do IDHM nacional, o que mudou em 2010, quando o índice de
Cabedelo superou o valor médio brasileiro (PNUD; IPEA; FJP, [201‐]). O crescimento do IDHM do
município foi de 68% no período analisado.
Com base nos dados referentes ao ano de 2010, disponibilizados pelo PNUD, o valor
médio do IDHM de Cabedelo pôde novamente ser comparado aos índices médios das demais
cidades portuárias da Região Nordeste do País, bem como dos estados abrangidos por estas,
além da média nacional. A comparação pode ser visualizada no Gráfico 19.
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0,700
0,600
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0,400
0,300
0,200
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Gráfico 19 – Comparação do IDHM de Cabedelo e demais localidades selecionadas (2010)11
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201‐]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme exposto no Gráfico 19, a maioria dos IDHMs dos municípios analisados
encontra‐se na faixa de IDHM alto, com exceção dos municípios de Candeias, Ilhéus, São Gonçalo
do Amarante, Bacabeira e Ipojuca. Convém observar 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 está, necessariamente,
repercutindo em desenvolvimento social. Na análise do PIB per capita e do IDHM do presente
documento, podemos verificar essa situação no caso da cidade de Cabedelo: apesar de ter um
dos maiores índices de PIB per capita, apresenta IDHM relativamente médio, ocupando a 6a
posição em um total de 12 amostras.

11

Tal qual ocorrido na análise do PIB per capita, no Gráfico 18, as médias das cidades avaliadas por estado, para os
estados do Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba não são exibidas no Gráfico 19, pois correspondem aos índices
individuais de um único município avaliado em cada estado.
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ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS DE CABEDELO
Além dos indicadores discutidos na seção 7.2.1, Cabedelo possui singularidades no que
se refere às outras atividades desenvolvidas no município, que influenciam nos aspectos sociais
e econômicos locais.
Como citado na seção 7.1Aspectos históricos e evolução da ocupação no entorno do
Complexo Portuário, Cabedelo é um município da Região Metropolitana de João Pessoa, cujo
desenvolvimento se deu entorno da Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo. Tombada pelo
IPHAN em 1938 (FUNCEB, 2013), como patrimônio brasileiro, a Fortaleza caracterizou‐se como
um importante centro cultural e turístico de Cabedelo (CABEDELO, [201‐]a). A edificação e sua
localização no entorno portuário podem ser visualizadas na Figura 70.

Figura 70 – Vista da Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo
Fonte: PARAÍBA CRIATIVA (2017)

A Ilha da Restinga, também localizada no município, é um dos pontos turísticos mais
importantes do litoral da Paraíba. A visita na Ilha pode ser feita sob a orientação do Programa
de Ecoturismo e Educação Ambiental, e corresponde a um passeio muito apreciado devido às
belezas naturais e águas límpidas (CABEDELO, [201‐]b).
A cidade de Cabedelo apresenta cerca de 10 km de praias, como a Praia do Miramar e
a Praia de Intermares, que, juntas, formam a principal atração turística da cidade. Além disso,
existe, no município, o Parque Estadual (PE) Marinho de Areia Vermelha, formado por bancos
de areia e visível apenas em períodos de maré baixa (CABEDELO, [201‐]b). A Figura 71 ilustra o
PE Marinho de Areia Vermelha.
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Figura 71 – Vista do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha
Fonte: CABEDELO ([201‐]b)

Além dos atrativos históricos e das praias, Cabedelo conta com quatro grupos
folclóricos que perpetuam as tradições populares do município, são eles o Lampinha de Jesus
de Nazaré, Grupo Folclórico Coco de Roda, Ciranda Mestre Benedito e Boi Formoso e Nau
Catarineta, esse último ilustrado na Figura 72 (CABEDELO, [201‐]b).

Figura 72 – Grupo Folclórico Nau Catarineta
Fonte: CABEDELO ([201‐]b)
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7.3.
INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO
ESPAÇO URBANO DOS MUNICÍPIOS DE CABEDELO E JOÃO
PESSOA
Nesta seção é analisada a integração dos portos ao espaço dos municípios de Cabedelo
e João Pessoa, com indicação dos conflitos e particularidades de cada região. Serão analisados
fatores relacionados à integração dos zoneamentos municipais às áreas portuárias, assim como
a situação do entorno das instalações portuárias e a relação da atividade portuária com a
presença de comunidades tradicionais na região.

O TERRITÓRIO DE CABEDELO E O ESPAÇO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
Nesta subseção são analisados fatores relacionados aos documentos de planejamento
do território de Cabedelo que contenham informações relevantes relacionadas à área do Porto.
Dessa forma, é apresentado o Decreto que define a área do Porto Organizado, além do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) municipal e do seu Zoneamento. Esses
documentos são ferramentas fundamentais para obtenção de informações pertinentes à
ocupação e uso das áreas dos municípios. Posteriormente, é realizada uma análise dos usos das
áreas relacionadas com a atividade portuária e, por fim, são indicadas as diretrizes municipais
relativas às questões de mobilidade urbana na região.

Área do Porto Organizado
A área do Porto Organizado de Cabedelo é definida pelo Decreto da Presidência da
República de 24 de agosto de 2017. O Decreto em sua totalidade consta no Anexo 1 e a Figura
73 ilustra a poligonal. Mais detalhes estão demonstrados no Apêndice 4.
Art. 1º ‐ A área do Porto Organizado de Cabedelo, localizado no Estado da Paraíba, é
definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas
discriminadas nos Anexos I a V, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
Parágrafo único ‐ A área do Porto Organizado compreende as instalações portuárias
e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e
aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de
passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e
operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º ‐ A autoridade portuária do Porto Organizado de Cabedelo deverá
disponibilizar ao público, em seu sítio eletrônico, planta dos polígonos referidos no
art. 1º, que terá identificados os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças
(BRASIL, 2017a).
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Figura 73 – Área do Porto Organizado de Cabedelo
Fonte: Brasil (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC.

Documentos de planejamento do território de Cabedelo
Esta seção traz informações referentes ao Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (PDDI) do município de Cabedelo e ao Código de Zoneamento e do Uso e Ocupação
do Solo do Município com as posteriores alterações.
O PDDI do município de Cabedelo é o instrumento de planejamento e gestão territorial
do município que foi instituído pela Lei Municipal Complementar nº 20, de 14 de julho de 2006.
Dentre os objetivos do Plano, busca‐se ordenar o pleno desenvolvimento social do município,
assim como orientar os investimentos públicos em função da melhoria da qualidade de vida da
população de modo a promover um desenvolvimento autossustentável do munícipio
preservando e desenvolvendo os bens culturais em geral e o meio ambiente. O PDDI objetiva,
também, a reestruturação do sistema municipal de planejamento e gestão além de uma
adequada distribuição e suprimento de infraestruturas (CABEDELO, 2006b).
O Código de Zoneamento e do Uso e Ocupação do Solo do município de Cabedelo foi
originalmente instituído pela Lei Complementar nº 04, de 26 de novembro de 1998 e
readequado no ano seguinte, pela Lei Complementar nº 06, de 14 de julho de 1999. Já o PDDI
sofreu algumas alterações através da Lei Complementar nº 17 de 24 de janeiro de 2006 e teve
sua última alteração no ano de 2013 com a Lei Complementar nº 46 de 26 de dezembro de 2013.

Ocupação e uso do solo em Cabedelo
Segundo o PDDI, para efeito do Ordenamento do Uso e ocupação do Solo, todo o
município de Cabedelo é constituído exclusivamente por área urbana, ou seja, todo o território
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municipal faz parte da Macrozona Urbana (CABEDELO, 2006b), que por sua vez, de acordo com
o Zoneamento do Uso do Solo se divide em diferentes áreas: Zonas Residenciais (ZR), Zonas
Comerciais e de Serviços (ZCS), Zonas Industriais (ZI), Zonas de Preservação e Proteção
Ambiental (ZPA), Zonas de Interesse Turístico (ZIT) e Zonas Especiais (ZE) (CABEDELO, 2006a). A
Figura 74 ilustra essas zonas. O Apêndice 5 traz mais detalhes, assim como fontes e demais
elementos cartográficos.

Figura 74 – Zoneamento Urbano de Cabedelo.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

A ZE se divide em outras zonas, a exemplo da Zona Especial Portuária (ZEP), destinada
ao uso portuário e que compreende parte da área do Porto de Cabedelo assim como outras
localidades. A Lei Complementar nº 46 de 26 de dezembro de 2013 (CABEDELO, 2013), mantém
o uso da Zona Especial Portuária (ZPE), definido pela Lei Complementar nº 17 de 24 de janeiro
de 2006 (CABEDELO, 2006a):
Art. 18 [...]
§ 1° ‐ A Zona Especial Portuária (ZEP) destina‐se exclusivamente a garantir a
operacionalidade do porto e ocupação de suas áreas acrescidas, devendo quaisquer
empreendimentos ser submetidos aos Órgãos Portuários específicos, aos Órgãos
Ambientais e ao Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano ‐
CMPDU.* (CABEDELO, 2006a)

O restante da orla do entorno portuário se divide em Zona de Interesse Turístico (ZIT),
com uso destinado à implantação de equipamentos voltados para o turismo; e em Zona Especial
De Preservação Ambiental (ZEPA), que necessita de aprovação dos órgãos ambientais e do
Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CMPDU) para construção de
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qualquer empreendimento (CABEDELO, 2006a). O M. Dias Branco está localizado em ZEIT e o
Terminal Oxbow, em ZEPA.
A Zona Especial de Interesse Histórico (ZEIH), em que está localizada a Fortaleza de
Santa Catarina do Cabedelo, localiza‐se definida pelos limites da ZEP (CABEDELO, 2006a). A ZEIH
também compreende diversas edificações históricas, a exemplo do casario da rua Presidente
João Pessoa e da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, ambos patrimônios históricos
tombados pelo IPHAN, e de riqueza paisagística, etnográfica e arqueológica (FUNCEB, 2013).
Ao lado da ZEIH, encontram‐se as Zonas Comerciais e de Serviços Central e de Bairros
1 (ZCS1), destinada ao uso misto e não habitacional e onde está situada a Prefeitura Municipal
de Cabedelo. Entre essa área e a ZEP localiza‐se uma região de uso residencial de baixa
densidade populacional, caracterizada pela ocupação horizontal, a Zona Residencial 3 (ZR3). A
zona residencial de maior densidade corresponde à ZR1, e se encontra mais afastada da ZEP.
Próximas ao Porto, existem ainda, algumas localidades definidas como áreas residenciais de
interesse social denominada de ZR4 (CABEDELO, 2006a).

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. O município de Cabedelo ainda não possui um Plano de
Mobilidade Urbana, porém o seu PDDI detém algumas diretrizes que norteiam este assunto. O
PDDI trata a questão através de uma busca pela mobilidade urbana sustentável através de ações
sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos transportes. Dessa forma, essas ações visam
proporcionar acesso aos bens e aos serviços de uma forma eficiente para todos os habitantes,
de forma a manter ou melhorar a qualidade de vida da população atual sem prejudicar a geração
futura (CABEDELO, 2006b).
Dentre os objetivos básicos referentes à política do sistema viário e do trânsito em
Cabedelo, podemos citar: (i) possibilitar adequada continuidade das vias, (ii) melhorar as
condições de circulação, (iii) garantir a segurança ao pedestre, (iv) assegurar as condições
adequadas ao deficiente físico e visual, e (v) compatibilizar as políticas do sistema viário e do
trânsito com as de Uso e Ocupação do Solo e Ambiental (CABEDELO, 2006b).

ANÁLISE DOS ENTORNOS
O Porto de Cabedelo está localizado na margem direita do estuário do Rio Paraíba e
encontra‐se voltado para a ilha da Restinga. O acesso rodoviário ao Porto se faz através da Rod.
BR‐230, a qual se inicia no Km 0 em frente às instalações portuárias e conecta a região com João
Pessoa, capital do Estado, e, posteriormente, com a Rod. BR‐101. Os municípios também são
conectados por uma linha ferroviária administrada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) que, no entanto, atende apenas ao transporte de passageiros. Além do entorno do Porto
de Cabedelo, também foi analisado o entorno da área referente ao Terminal Oxbow, parte do
Complexo Portuário em estudo e localizado na região de Retroporto Jacaré.
Devido à variedade e riqueza natural das áreas e unidades de preservação e
conservação encontradas no município de Cabedelo, também foi realizada uma análise das
regiões próximas à Área de Preservação Permanente (APP) na ilha da Restinga, ao Parque
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Estadual Marinho da Areia vermelha, ao Parque Natural de Cabedelo e à Floresta Nacional
(FLONA) da Restinga.
Assim sendo, as características específicas das regiões nos entornos das instalações
portuárias, assim como os impactos decorrentes da interação entre a atividade do Porto e da
cidade, são analisadas nesta subseção, que se divide em: (i) Entorno do Porto de Cabedelo, (ii)
Entorno do Terminal Oxbow, (iii) Entorno das Áreas de Preservação (AP) e Unidades de
Conservação (UCs).

Entorno do Porto de Cabedelo
Situado em uma península arenosa, entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba, o Complexo
Portuário de Cabedelo é constituído pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem
direita do mesmo rio, desde o molhe de proteção da foz, abrangendo todo o cais, docas, píeres de
atracação e de acostagem, armazéns, pátios, prolongando‐se até a extremidade do cais comercial.
O Porto localiza‐se a 15 km da capital do Estado, município de João Pessoa, e está inserido na área
urbana de Cabedelo em zona própria para seu uso, definida como ZEP, com exceção do M. Dias
Branco e do terminal Oxbow. É possível observar as instalações portuárias na Figura 75.

Figura 75 – Vista do entorno do Porto de Cabedelo.
Fonte: DOCAS‐PB ([201‐]b)

O Porto de Cabedelo está inserido na área urbanizada do município e é vizinho da
Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo, caracterizando um dos principais conflitos da atividade
portuária. A área da Fortaleza está fora da área do Porto Organizado, em área definida como
Zona Especial de Interesse Histórico (ZEIH) (CABEDELO, 2006a), e não existe uma zona de
transição com as instalações portuárias. A proximidade entre ambas localidades pode acarretar
em interferências no desenvolvimento das potencialidades e usos de ambas as partes, como na
atividade portuária e na preservação da Fortaleza.
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Outro impacto na área refere‐se à presença de caminhões de cargas portuárias,
estacionados no espaço público em frente à Fortaleza, em cima de canteiros, obstruindo a via e
comprometendo a qualidade da preservação do local. A Prefeitura Municipal de Cabedelo prevê
a pavimentação, a sinalização e a drenagem das vias do entorno portuário, inclusive da
Av. Augusto Chericate em frente à Fortaleza, porém, devido a exigências do IPHAN, considerou‐
se a utilização de blocos intertravados na pavimentação de parte da via, buscando proteger o
patrimônio histórico. É importante que haja uma conscientização por parte dos entes envolvidos
com a região, como o Porto, as empresas arrendatárias e os operadores no que diz respeito à
preservação da área e à importância de solucionar os conflitos decorrentes da proximidade com
a Fortaleza, a exemplo da regulamentação de áreas apropriadas ao estacionamento de
caminhões. A Figura 76 ilustra a situação em frente à Fortaleza.

Figura 76 – Vista da Av. Augusto Chericate em frente à Fortaleza de Santa Catarina.
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Já houve a intenção de implantar um terminal de passageiros para atender navios de
cruzeiros ao lado do TECAB. O Terminal poderia assim, estar integrado à área da Fortaleza de
Santa Catarina, fomentando o potencial turístico da região (DOCAS‐PB, 2008). Segundo a
Prefeitura de Cabedelo, o projeto está parado e enfrenta dificuldades de aprovação pelo IPHAN.
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Ao sobrepor o zoneamento municipal com os usos existentes no entorno do Porto de
Cabedelo, conforme ilustrado na Figura 77, foi identificada a existência de habitações
aparentemente residenciais dentro da ZEP, porém fora da área do Porto Organizado. Essa área,
assim como outras de uso residencial, está próxima às instalações de granéis líquidos do Porto,
entretanto, de acordo com a Prefeitura, não estão previstas realocações na região.

Figura 77 – Vista aérea do entorno portuário.
Fonte: Cabedelo (2010) e Cabedelo (2006a).

Outra situação conflitante relacionada ao zoneamento urbano nesta região refere‐se
ao local em que está implantado o Grande Moinho Tambaú do Grupo M. Dias Branco, já que
está localizado em uma ZEIT, ou seja, uma área voltada para o uso turístico. A implantação do
moinho nas proximidades do porto de Cabedelo, impactou tanto na dinâmica urbana local
quanto na paisagem visual da península paraibana (M. DIAS BRANCO, 2016). Está em estudo a
implantação de um TUP em ZEIT, em área contínua ao M. Dias Branco, porém, fora da área do
Porto Organizado. Faz‐se essencial que os estudos preliminares para instalação de um TUP na
região estejam de acordo com a legislação municipal e que se considere os potencias impactos
de sua implantação e de seu funcionamento.
A Prefeitura pretende iniciar o processo de revisão do PDDI e do zoneamento urbano
e, para isso, está formando uma comissão de gestão e desenvolvimento da cidade em que se
pretende integrar a comunidade portuária nas discussões inerentes ao processo. A integração
entre os diferentes envolvidos no processo, como a Prefeitura, o IPHAN, os arrendatários, o
Porto e a população como um todo é essencial para que haja uma adequação das
incompatibilidades de usos e zoneamentos das áreas de uso portuário.
Também foram identificados alguns conflitos referentes à infraestrutura rodoviária, como a
falta de trechos duplicados e o nível de conservação das ruas de acesso ao Porto, especificamente
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as ruas Coronel José Teles, Francisco Serafim e Presidente João Pessoa, as quais suportam
diariamente um fluxo intenso de veículos pesados. Vale ressaltar que a rua Presidente João Pessoa
está situada dentro de uma ZEIH, devido ao caráter arquitetural‐urbanístico dos casarios no local.
Estas ruas convergem no “Marco Zero”, localizado na Rodovia BR‐230, ponto localizado próximo a
Igreja da Matriz do Sagrado Coração de Jesus, construída originalmente em 1560. Nada obstante,
esta edificação encontra‐se fora da ZEIH. A Figura 78 ilustra as áreas citadas.

Figura 78 – Entorno do Porto de Cabedelo.
Fonte: Cabedelo (2013), Brasil (2017a), DNIT (2007), Google Earth (2017) e IBGE (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

Algumas instalações voltadas ao transporte da população estão localizadas no entorno
do Porto de Cabedelo, apesar da proximidade, não foram identificados conflitos. São elas: área
de manobras da ferrovia administrada pela CBTU; e balsa da Costinha, a qual faz ligação com o
munícipio de Lucena, no distrito da Costinha, localizado na margem oposta do Rio Paraíba. A
Figura 79 ilustra as duas localidades, que estão representadas em mapa na Figura 78.
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Figura 79 – Balsa e Terminal da CBTU
Fonte: Andrade (2017) e Clemente (2015)

Apesar de não ser um terminal arrendado do Porto de Cabedelo, o Terminal Pesqueiro
Público de Cabedelo (TPP Cabedelo), empreendimento voltado a pesca industrial oceânica,
encontra‐se no entorno do Complexo Portuário, porém fora da área do Porto Organizado, como
indicado na Figura 78. Não foram identificados conflitos entre a atividade do TPP Cabedelo e a
atividade portuária.

Entorno do Terminal Oxbow
O Terminal Oxbow faz parte do Complexo Portuário de Cabedelo, porém, localiza‐se
em área afastada ao Porto, no retroporto do Jacaré, em Praia do Jacaré.
De acordo com o zoneamento municipal, o Terminal está inserido em uma Zona Especial
de Preservação e Proteção Ambiental (ZEPA) (CABEDELO, 2006a), no entanto, está legalmente
estabelecido perante os órgãos ambientais competentes. O entorno caracteriza‐se pela
existência de uma área residencial de interesse social, definida como Zona Residencial 4 (ZR4)
(CABEDELO, 2006a) e, também, uma área delineada como Zona Industrial (ZI), e, em seu limite,
há uma área de mangue que fica ao longo do Rio Paraíba.
O Terminal realiza a estocagem e o processamento de coque verde de petróleo (do
inglês petcoke) e carvão mineral. O coque de petróleo é essencial às atividades produtivas de
indústrias localizadas no estado da Paraíba e às atividades da economia local, pois contribui na
geração de renda, empregos e tributos (BRASIL, 2004). Entretanto, há uma crescente
preocupação da população no que se refere aos potenciais efeitos causados pelo coque de
petróleo sobre a saúde humana e o meio ambiente. A Figura 80 ilustra sua localização.
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Figura 80 – Terminal Oxbow próximo a foz do Rio Paraíba em Cabedelo
Fonte: João... (2016)

Em 2004 foi emitido, pelo Ministério Público Federal, um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TCAC), visando contribuir para a gestão ambientalmente adequada
do produto residual derivado da refinação do petróleo, o petcoke. O Termo apresenta diferentes
cláusulas sobre solução para o depósito, manuseio e transporte do petcoke no Porto de
Cabedelo, e visa a elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (EIA/RIMA) do Terminal, relatando diferentes ações de mitigação de impacto na
região (BRASIL, 2004). Entretanto, apesar de o Terminal realizar as condicionantes exigidas na
sua Licença de Operação (LO), as reclamações da população devido à dispersão do coque na
região se mantiveram, conforme já abordado no Capítulo 6 – Análise dos Aspectos Ambientais.
Em 2013, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) fez um
diagnóstico do trajeto do coque entre o Porto de Cabedelo e o Terminal Oxbow, acompanhada
pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público Estadual (MPE). Esse estudo
resultou em um documento contendo ações corretivas, envolvendo a Autoridade Portuária, o
transportador, a Oxbow e o Governo do Estado. Ao Porto, dentre outras medidas, coube a tarefa
de lavar os pneus e outras partes dos caminhões. Ao transportador, coube a função de fazer o
lonamento dos caminhões e o controle de peso da carga transportada pelos veículos, para evitar
o derramamento do pó e por vezes de grãos, na rodovia. A Oxbow foi incumbida de implantar
uma cerca verde para a contenção da poeira, além de manter a pilha do coque a uma altura
máxima de 50 cm abaixo do cercamento. Por fim, o Governo do Estado realizou a pavimentação
da R. Dra. Maria Luz de Vasconcelos e parte da R. Jair Cunha Cavalcanti, responsáveis pelo acesso
ao Terminal Oxbow. A Figura 81 ilustra a localização do Terminal OXBOW sobreposta ao
zoneamento municipal e outras localidades.
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Figura 81 – Entorno do Terminal Oxbow: (1) ocupações irregulares; (2) obras de duplicação da pista
Fonte: Google Earth (2017), Cabedelo (2013); Brasil (2017a), DNIT (2007), OSM (2016) e IBGE (2013).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

Em 2017, a Companhia Docas da Paraíba (DOCAS‐PB) elaborou um documento com o
Procedimento Operacional Padrão, visando solucionar as problemáticas relacionadas ao
transporte de granéis sólidos, onde se definem as boas práticas de manuseio, voltadas aos
operadores portuários das empresas contratadas (DOCAS‐PB, 2017g).
Apesar disso, os representantes da Prefeitura de Cabedelo informaram que, mesmo
com as ações mitigatórias para reduzir a sujeira nas ruas provenientes do transporte de coque,
ainda se verifica tais ocorrências. Como a atividade relacionada ao armazenamento e ao
transporte de coque verde impacta no entorno portuário, tanto no aspecto ambiental, quanto
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no social, faz‐se essencial que as ações mitigadoras minimizem efetivamente os conflitos
socioambientais e os que envolvam a sociedade como um todo, tanto órgãos ambientais
licenciadores, quanto Prefeitura, Autoridade Portuária, arrendatários, operadores e a população
do entorno.
Existe ainda a intenção de expansão do Terminal Oxbow para o terreno vizinho,
localizado dentro da área do Porto Organizado, sendo necessário que esses cuidados e ações
incluam as possíveis atividades previstas caso ocorra a expansão para a nova área.
Existe um projeto viário do Governo do Estado para o restante da R. Jair Cunha
Cavalcanti que faz conexão da área do Terminal Oxbow à Praia de Jacaré. O projeto contempla
pavimentação, serviços de terraplenagem, sistema de drenagem, calçadas em concreto, além
de sinalização vertical e horizontal, visando favorecer o trânsito e a comunidade local. Tal
projeto, além de oferecer uma via alternativa para o acesso ao Terminal, diminui também a
demanda na Rodovia BR‐230.
Salienta‐se que, na área do entorno do Terminal Oxbow, às margens da linha férrea
administrada pela CBTU, é possível destacar a problemática referente a ocupações e invasões
irregulares, em locais de carência de infraestrutura urbana. Estas ocupações se dão, em sua
grande maioria, no entorno da ferrovia, mas também, sobre o antigo lixão do munícipio. A
população que ali reside não possui acesso ao esgoto sanitário e nem à energia elétrica, o que
agrava ainda mais a sua situação de carência, entretanto, segundo a Prefeitura de Cabedelo, o
município já possui um projeto de macro esgotamento sanitário (BELMONT, 2015).

Entorno das Áreas de Preservação e Unidades de Conservação
Apesar do Capítulo 6 (Análise dos aspectos ambientais) indicar as áreas de
sensibilidade ambiental no entorno portuário de Cabedelo, foram analisadas a classificação no
zoneamento municipal dessas áreas de proteção ambiental devido à variedade e à
complexidade dos aspectos ambientais no município de Cabedelo e a relação deles com a
atividade turística e de sustentabilidade ambiental. Entre estas áreas, estão elencadas a Ilha da
Restinga, e as unidades de conservação (UC) do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha
(PEMAV), do Parque Natural Municipal (PNM) de Cabedelo e da Floresta Nacional (FLONA) da
Restinga, as quais estão indicadas na Figura 82.
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Figura 82 – Áreas de Preservação e Unidades de Conservação em Cabedelo
Fonte: Cabedelo (2013), (1) COSTA (2016), (2) Google Earth (2017), (3) Florencio (2011) e, (4) Maia (2015).
Elaboração: LabTrans / UFSC (2017)
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A Ilha da Restinga está situada no Rio Paraíba, próxima a sua foz. Parte da Ilha está
definida no zoneamento urbano municipal como ZEIT, e outra parte como ZEPA. No local, já se
explora o potencial uso turístico, que possuí rica biodiversidade e diversos ecossistemas de
fauna e de flora (CABEDELO, 2006a).
Já o PEMAV não está sendo contemplado pelo Zoneamento municipal. Criado pelo
Decreto Estadual nº 21.263, de 28 de agosto de 2000 (PARAÍBA, 2000) possui diferentes
aspectos naturais, como corais, recifes, águas límpidas, quentes e calmas, e grande
biodiversidade marinha. O local também é procurado pela atividade turística, porém possui
diversas restrições de utilização que visam controlar e ordenar o turismo sustentável e demais
atividades compatíveis com a conservação ambiental, e dessa forma despertar nos visitantes
consciência ecológica e conservacionista.
Situados às margens da Rodovia BR‐230, estão o PNM de Cabedelo e a FLONA da
Restinga de Cabedelo, ambos definidos como ZEPA no zoneamento municipal (CABEDELO,
2006a). Apesar de ser uma UC, ainda está sendo discutida pela Prefeitura a realização de um
Plano e Manejo para o PNM de Cabedelo. O local é um importante patrimônio ecológico e
natural de restinga remanescente de ecossistema do domínio da Mata Atlântica, que deve ser
preservado e protegido, harmonizando as atividades humanas com a conservação das funções
ecológicas (LIMA, 2009). A UC FLONA da Restinga de Cabedelo tem como objetivo o uso múltiplo
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para
exploração sustentável de florestas nativas (BRASIL, 2000a). Essa UC encontra‐se próxima ao
limite intermunicipal de Cabedelo com João Pessoa, também às margens da Rod. BR‐230. As
duas UCs, não contemplam atividades turísticas na região.
Dessa forma, verifica‐se que o entorno portuário contempla diversas áreas com
potencial turístico e que também precisam estar alinhadas com as restrições ambientais. Essa
proximidade entre diferentes atividades precisa estar retratada nas diretrizes dos instrumentos
de planejamento do município e no zoneamento adequado para cada uma delas.

Entorno do acesso rodoviário em João Pessoa
O acesso ao Complexo Portuário de Cabedelo se dá pela Rod. BR‐230, também
conhecida como Rodovia Transamazônica, que atravessa o município de João Pessoa. A Rod.
tem início em frente ao Porto, e ao cruzar o limite municipal entre Cabedelo e João Pessoa,
atravessa diferentes zoneamentos do município. Ao norte, o trajeto atravessa a região central e
mais densificada do município e ao se aproximar da BR‐101, áreas menos densas.
Ao atravessar a região central de João Pessoa é possível observar um adensamento
urbano, com a presença de infraestrutura urbana e de instalações de grande porte, que de
acordo com o zoneamento municipal se refere à Zona Adensável Prioritária (ZAP) (JOÃO PESSOA,
2009). Apesar da necessidade de cruzamento da Rod. 230 pela população, verifica‐se a falta de
passarelas, passeios e ciclovias, em alguns trechos. A carência dessas estruturas potencializa a
ocorrência de acidentes viários e o risco de atropelamentos. A Figura 83 ilustra uma cena
recorrente na região.
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Figura 83 – Falta de passarelas e calçadas para os pedestres na BR‐230
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além disso, verifica‐se a presença de uso comercial e residencial, em alguns casos
decorrentes de ocupações irregulares, na faixa de domínio da Rod. e em áreas de risco, e, portanto,
sujeitas à realocação ou desapropriação. Além de fatores sociais, urbanos e ambientais, essas
ocupações potencializam a ocorrência de acidentes e impactam nas obras viárias.
Segundo relatos da prefeitura, também se verifica a ocorrência de deslizamentos de
terra às margens da Rodovia, provavelmente em decorrência de chuvas torrenciais, podendo
comprometer a qualidade da pavimentação, a circulação de caminhões, de automóveis, e a
segurança de motoristas e da população em geral. A Figura 84 ilustra a ocorrência de ocupações
no entorno da via e de deslizamentos.
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Figura 84 – Rodovia BR‐230 e seu entorno, incluindo o Jardim Botânico de João Pessoa.
Fonte: Google Earth (2017) e Imagens obtidas em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

Ao Sul da Mata do Buraquinho e em direção à Rod. BR‐101, a região se torna menos
densa, com presença de galpões e grandes edificações comerciais. Porém, a interseção das
rodovias BR‐230 e BR‐101 caracteriza‐se por um fluxo intenso de transporte de pessoas e de
mercadorias configurando um gargalo rodoviário, inclusive com formação de filas.
Está sendo realizada a triplicação da Rod. BR‐230 pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), e a obra abrange tanto o município de João Pessoa, quanto
a duplicação da Rodovia no município de Cabedelo.
Como proposta para solução de acesso ao porto sem interferência no tráfego urbano,
estuda‐se a implantação do Arco Rodoviário Metropolitano de João Pessoa, que inclui uma
ponte sobre o Rio Paraíba ligando o município de Cabedelo à região de Costinha. O Projeto está
descrito com mais detalhes neste documento na seção de acessos.
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O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de João Pessoa encontra‐se em
desenvolvimento e teve sua elaboração autorizada em maio de 2017 (ASEVÊDO, 2017). Dessa
forma, atualmente, ainda não existem restrições normativas quanto à circulação de veículos
pesados nas vias do município, inclusive, em relação aos caminhões relacionados ao transporte
de cargas do Complexo Portuário de Cabedelo.

COMUNIDADES TRADICIONAIS
As comunidades ditas tradicionais caracterizam‐se por povoamentos que possuem
uma 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 de permanência no local (BRASIL,
2007; 2014b).
Tendo em vista o fortalecimento das comunidades tradicionais, o Decreto nº 6.040, de
7 de fevereiro de 2007, institui 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 aqueles relacionados às peculiaridades sociais,
ambientais, econômicas e culturais das populações tradicionais. Sob a jurisdição do município
de Cabedelo, encontram‐se comunidades quilombolas e ribeirinhas. Nas proximidades do
município também foram constatadas três demarcações de Terra indígena (TI), que juntas
ocupam um total de 33.757 hectares (BRASIL, 2012).
As TIs demarcadas são ocupadas pela mesma etnia, a Potiguara localiza‐se mais ao
norte, a Jacaré de São Domingos mais a oeste e a Potiguara de Monte‐Mor mais ao sul das outras
duas comunidades (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL [2017?a]; [2017?b]; [2017?c]). A Tabela 37
abaixo caracteriza as comunidades nos aspectos relativos à conformação populacional e à
extensão territorial.
Terras Indígenas
Potiguara
Jacaré de São Domingos
Monte‐Mor

Extensão Territorial (ha)
21 mil
5 mil
7 mil

Habitantes
14.831
438
9.143

Tabela 37 – Caracterização das Terras Indígenas
Fonte: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL ([2017?a]; [2017?b]; [2017?c]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Há apenas uma comunidade quilombola certificada pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA) nas proximidades do Porto de Cabedelo, na cidade de João Pessoa (BRASIL,
2015b). A comunidade chama‐se Paratibe, localizada na Zona Sul do município, e constitui‐se por 114
famílias habitando uma área equivalente a 267 ha. O território foi oficialmente reconhecido pelo
INCRA em dezembro de 2012, com a publicação do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação
(RTID) no Diário Oficial da União (DOU). As comunidades tradicionais ribeirinhas localizadas em
Cabedelo são identificadas em pesquisas e dissertações elaboradas pela Universidade Federal da
Paraíba (UFBA). Foram identificadas duas comunidades caiçaras (ARAÚJO, 2017; SILVA, 2011),
remanescentes do intenso processo de urbanização que atravessou a cidade em meados dos anos
70, acarretando transformações morfológicas na paisagem urbana do município provocadas pela
construção de empreendimentos imobiliários e a extinção de algumas comunidades ribeirinhas.
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(FALCÃO, S. M.; LIMA, E. R. V.; BORGES, U. N.; 2005). A comunidade Praia Ponta de Matos (ARAÚJO,
2017) e a comunidade Renascer (SILVA, 2011).
A Figura 85 indica a localização das comunidades tradicionais identificadas no entorno
portuário.

Figura 85 – Comunidades tradcionais do entorno do Complexo Portuário do Cabedelo.
Fonte: Instituto Socioambiental ([2017?a]; [2017?b]; [2017?c]), Brasil (2015b), Araújo (2017) e Silva (2011)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A comunidade de pescadores localizada na Praia Ponta de Matos, ao Norte da península
paraibense, é composta por pescadores e produtores marícolas de peixes, camarão, lagosta e
ostra. A sede da Associação dos Pescadores de Cabedelo fica localizada nas proximidades da
comunidade (ARAÚJO, 2017).
A comunidade do Renascer, pertencente ao município em questão, fica às margens do
Rio Paraíba e seus moradores exercem atividades de pesca, agroextrativista e maricultura. Na
comunidade ribeirinha, mulheres praticam a atividade de extração do marisco. A Associação das
Marisqueiras da Comunidade Renascer com o artesanato (MARÉARTE) tem como objetivo a
legalização e reconhecimento destas mulheres junto ao Ministério da Pesca e da Aquicultura
(SILVA, 2011). A Figura 86 identifica a atividade das Marisqueiras da comunidade Renascer.
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Figura 86 – Mulheres Marisqueiras, Cabedelo (PB)
Fonte: Lima (2009)

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 porto e município, são realizadas políticas, programas, ações e projetos
em prol da população nas localidades em que os Complexos Portuários estão inseridos. No
Complexo Portuário de Cabedelo, a Autoridade Portuária (AP) e as empresas OXBOW e Raízen
realizam medidas que buscam harmonizar a relação porto–cidade. A seguir estão listadas e
descritas as iniciativas disponibilizadas.

AUTORIDADE PORTUÁRIA (AP)
A Autoridade Portuária atuante no Complexo Portuário de Cabedelo realiza ações e
programas com a comunidade, no intuito de mitigar os conflitos existentes na relação porto–
cidade. Os programas de responsabilidade social desempenhados pela Autoridade Portuária são
descritos a seguir.

Educação Ambiental
A Semana do Meio Ambiente, realizada pela Autoridade Portuária em prol da
população, consiste em um conjunto de ações que objetivam trazer consciência ambiental à vida
da comunidade do entorno. Neste ramo, dentre as ações desempenhadas pela AP em 2016,
estão a troca de material reciclável por kit escolar ou alimento, exposições de artesanato com
materiais recicláveis, entrega de mudas nativas para a população, apresentação de peça teatral
e palestra com professores no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da
Paraíba (IFPB) sobre a temática, além da distribuição de material educativo (DOCAS‐PB, 2016).
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Somadas às atividades previamente descritas, são realizadas campanhas, palestras e
exposições que abordam a área de meio ambiente, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica,
Secretaria de Saúde, SEMAPA, COMMEA e com as escolas do município (DOCAS‐PB, 2016).
Ainda, são permitidas visitas ao Porto, tanto de escolas como institutos e
universidades. Por meio da visitação, são mostrados as estruturas funcionais e os tipos de
operações realizadas no local (DOCAS‐PB, 2016).

Meio Ambiente
Com o intuito de combater e melhorar as condições de saúde dos trabalhadores
portuários e da comunidade onde o Porto está inserido, o Porto de Cabedelo realiza o controle
da fauna sinantrópica nociva. Por meio da ação, é feito o controle semanal de roedores, insetos
e aracnídeos nas proximidades da área utilizada (DOCAS‐PB, 2017e).

Saúde
A Autoridade Portuária atua em diversas frentes dentro da área da saúde, motivada
pela preocupação tanto com o colaborador como com a comunidade. No ano de 2016, a AP
realizou a campanha de combate ao Aedes aegypti, em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde, a Gestão de Vigilância em Saúde e o Núcleo em Saúde do Trabalhador de Cabedelo, que,
através de palestras e materiais informativos, buscou explanar aos servidores e à comunidade
os riscos e as medidas preventivas quanto à proliferação do mosquito (DOCAS‐PB, 2017d). Além
disso, em outros vieses da saúde, a AP realizou o evento Saúde nos Portos (em parceria com o
Ministério dos Transportes), organizou uma palestra com o tema “Medicina Preventiva”, e
relembrou o Dia Mundial das Hepatites com distribuição de vacinas contra as hepatites B e C, e
com a realização de testes de HIV no Porto (DOCAS‐PB, 2016).

Cidadania
Por meio da Campanha Natal Sem Fome, que arrecadou doações de alimentos, a AP,
como ponto de coleta no município de Cabedelo, efetuou a distribuição dos donativos à
população carente no dia 25 de dezembro de 2016 (DOCAS‐PB, 2016).
O Porto de Cabedelo possui parceria com a Associação de Catadores de Cabedelo
(ACARE) desde o ano de 2012. Por meio da venda dos resíduos do Porto às indústrias, a
Associação sustenta cerca de 80 famílias vinculadas às suas atividades. Assim, o Porto contribui
com a renda e melhora da qualidade de vida das pessoas beneficiadas, além de minimizar os
impactos causados ao meio ambiente (DOCAS‐PB, 2017c).
O Porto de Cabedelo, em 2016, participou da Feira de Profissões do município de
Cabedelo, realizada pelo IFPB. Na feira, o Porto pôde ilustrar, no seu stand, as atividades
desenvolvidas pelo setor de meio ambiente e segurança do trabalho, e presentear os
participantes com kits contendo porta‐lápis e sacolinhas de lixo para veículos (DOCAS‐PB, 2016).

OXBOW
De acordo com o Terminal OXBOW, a empresa realiza ações socioambientais através
da gerência e do setor de Meio Ambiente, como aulas semestrais expositivas para as crianças
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da comunidade, além de conferir patrocínio à comunidade em datas comemorativas como
Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal.

RAÍZEN
A Raízen, também arrendatária no Complexo Portuário de Cabedelo, desenvolve e
realiza ações socioeconômicas, como campanhas de doação de roupas e agasalhos, no período
de Natal e se manifestam contra o uso de fogos de artifício, no período das festas de São João.

7.5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A RELAÇÃO PORTO–
CIDADE
Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listadas as considerações de maior
relevância para a relação harmônica entre o município de Cabedelo e João Pessoa e seu
Complexo Portuário.
» O Complexo Portuário de Cabedelo localiza‐se no estuário do Rio Paraíba e está inserido na área
urbanizada do município de Cabedelo. Seu entorno apresenta 3 unidades de conservação (UCs),
áreas históricas, áreas voltadas ao turismo e de uso residencial. Destaca‐se nesse contexto, a
Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo, edificação tombada e vizinha direta da área portuária. A
proximidade entre a atividade portuária e os aspectos relacionados à preservação do local
caracteriza um conflito, sobretudo relacionado ao impacto gerado pelo alto número de caminhões
e veículos pesados que trafegam e estacionam na Av. Augusto Chericate, em frente à Fortaleza. É
essencial que haja uma integração entre as ações da Prefeitura, IPHAN, Autoridade Portuária e
operadores do Porto para que haja uma preservação efetiva do local sem inviabilizar a atividade
portuária e o trânsito de caminhões. Nesse sentido, o projeto de pavimentação das vias do entorno
portuário visa atender às definições do IPHAN. Entretanto, além disso, faz‐se essencial que seja
definido um local apropriado para o estacionamento de caminhões visando a preservação e o
potencial uso turístico da Fortaleza.
» O Zoneamento municipal determina tanto as zonas históricas do entorno portuário, quanto as
áreas voltadas ao turismo. Nesse contexto, verifica‐se que o moinho M. Dias Branco (Grande
Moinho Tambaú), arrendatário do Porto de Cabedelo, encontra‐se em uma Zona Especial de
Interesse Turístico (ZEIT), indicando uma incompatibilidade com o uso indicado pela legislação
municipal, através da Lei Complementar nº 46 de 26 de dezembro de 2013. Da mesma forma, está
em estudo a instalação de TUP, em ZEIT. Além dessa incompatibilidade de usos, verifica‐se a
existência de algumas residências próximas a instalações de granéis líquidos do Porto, em
Zoneamento Especial Portuário (ZEP). Ainda de acordo com o Zoneamento municipal, o Terminal
Oxbow encontra‐se em uma Zona Especial de Preservação e Proteção Ambiental (ZEPA), também
indicando uma incompatibilidade de usos. A Prefeitura informou que não estão previstas
realocações na região, mas pretende iniciar um processo de revisão do zoneamento urbano,
juntamente com a comunidade portuária como um todo, a fim de alinhar e solucionar tais conflitos
de uso e ocupação do solo. É essencial que haja uma participação da população e comunidade
portuária, sobretudo da Autoridade Portuária no processo de elaboração da atualização do Plano
Diretor e zoneamento de Cabedelo.
» A atividade do Terminal Oxbow gera conflitos na região, tanto relacionados à estocagem do
coque de petróleo (petcoke), quanto ao transporte do produto até o Porto de Cabedelo. Apesar
do Terminal atender às condicionantes de sua Licença de Operação (LO), existem reclamações
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de dispersão do petcoke nas vias e nas comunidades do entorno, que já levaram o Ministério
Público a determinar ações para solucionar o conflito. Em 2017, a Companhia Docas da Paraíba
(Docas‐PB) elaborou um Procedimento Operacional Padrão, visando solucionar as
problemáticas relacionadas ao transporte de granéis sólidos, em se definem as boas práticas de
manuseio, voltados para os operadores portuários das empresas contratadas. Dessa forma, é
essencial que sejam realizadas ações que mitiguem efetivamente os impactos socioambientais
da armazenagem e operação do petcoke. O constante fluxo de veículos de carga na área
urbanizada, aliada à falta de duplicação em alguns trechos das rodovias, interfere diretamente
na mobilidade do município, assim como a falta de estacionamentos ou zonas de apoio
portuário e logístico destinadas à minimização destes conflitos. Recomenda‐se a conclusão das
obras de duplicação e triplicação da rodovia BR‐230, e também a criação de um anel rodoviário
a fim de desobstruir o trânsito na região central do município.
» Destaca‐se também os conflitos existentes ao longo da rodovia BR‐230, a qual cruza a área
urbanizada dos municípios de João Pessoa e Cabedelo. Além do conflito gerado entre trânsito de
caminhões, automóveis de passeio e pedestres na região, foram identificadas áreas de invasões às
margens da Rodovia. Essas ocupações ocorrem de maneira desordenada e muitas vezes
comprometem o planejamento urbano e o ordenamento do território, impactando nas obras de
melhorias de acesso, como na duplicação e triplicação da rodovia. Vale ressaltar que em alguns
pontos próximos a rodovia foi possível observar focos de deslizamento e de processos
erosivos em andamento.

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: a visão compartilhada entre os agentes, o diálogo constante entre eles e a
busca por soluções conjuntas e factíveis, conforme indicado na Figura 87.

Visão
compartilhada

Relação Porto–
Cidade
Busca por
soluções
conjuntas e
factíveis

Diálogo
constante

Figura 87 – Pilares para a harmonização da relação porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC

Desse modo, a participação do Porto 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 tendem a potencializar o desenvolvimento dos
municípios e do Complexo Portuário.
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8. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
Este capítulo analisa a gestão da Autoridade Portuária do Porto de Cabedelo 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,
análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos.

8.1.

MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA

Em 31 de dezembro de 1997, a União delegou ao Governo do Estado da Paraíba a
administração e a exploração do Porto de Cabedelo. O Convênio de nº 09/97 foi celebrado nos
termos da Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.184, de 24 de
março de 1997, com as alterações constantes do Decreto nº 2.247, de 6 de junho de 1997,
observadas as disposições da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. Na época houve a
intermediação do Ministério dos Transportes e a interveniência da Companhia Docas do Rio
Grande do Norte (CODERN).
O Governo do Estado da Paraíba criou, com caráter de empresa pública, a Companhia
Docas da Paraíba (Docas‐PB) para ser sua intermediária na administração e exploração do Porto de
Cabedelo. A referida Companhia foi criada pela Lei Estadual nº 6.510, de 21 de agosto de 1997, e,
restringindo sua atuação somente ao que compete a uma Autoridade Portuária, retirou‐se da
operação portuária (prestação de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias).
A Figura 88 ilustra o processo de delegação da administração e exploração do Porto de
Cabedelo ao Governo do Estado da Paraíba e de criação da Docas‐PB.
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Figura 88 – Ilustração do Convênio de Delegação do Porto de Cabedelo e da Criação da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo o estatuto social da Docas‐PB, fornecido por meio de questionário on‐line,
seu capital social autorizado é de R$ 6 milhões, representado por 1/3 (um terço) de ações
ordinárias e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais. Ao Governo do Estado da Paraíba fica
reservado o direito de manter o controle acionário e, para tanto, deve subscrever no mínimo
51% das ações com direito a voto.
O objeto social da Docas‐PB é administrar e explorar comercialmente o Porto
Organizado de Cabedelo. As competências seguidas pela Docas‐PB como Autoridade Portuária
estão dispostas no art. 33 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 199312. Além disso, a Companhia
também pode definir, por meio de seu regimento interno, outras competências, desde que
estejam em perfeita consonância com as que se encontram presentes no artigo
supramencionado.

12

Revogada pela Lei nº 12.815/2013.
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Na Figura 89 encontra‐se a estrutura organizacional da Docas‐PB.

Figura 89 – Organograma da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A administração do Porto de Cabedelo é realizada pela presidência da Docas‐PB,
contando com assessoria jurídica, chefia de gabinete e supervisão de segurança. Apoiam a
diretoria da presidência: a Gerência de Operações; a Gerência Administrativa e Financeira; a
Comissão Permanente de Licitação (COPELI); e a Assessoria de Planejamento.
Percebe‐se certa incompatibilidade entre o organograma, apresentado na Figura 89, e
o quadro de pessoal da Companhia. Nesse sentido, os cargos de gerente administrativo e
financeiro, e de chefe de tráfego, que estão ilustrados no organograma, não são verificados no
quadro de pessoal. Por outro lado, alguns cargos observados nas informações de pessoal estão
ausentes no organograma. Esses cargos, com suas respectivas lotações, são os seguintes:
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administrador (finanças/contabilidade); assistente administrativo (operações); chefe de setor
(recursos humanos); coordenador da guarda (guarda portuária); chefe da contabilidade
(jurídico); e mergulhador (meio ambiente).
Atualmente, o Conselho de Autoridade Portuária (CAP) não está formado, destacando‐
se a necessidade de nomeação do presidente para que os demais membros sejam também
nomeados, tais como o vice‐presidente e os demais participantes. Dessa forma, será possível o
retorno das reuniões periódicas. Até o momento de elaboração deste documento, havia sido
encaminhado um ofício para a SNP/MTPA, solicitando a nomeação para o cargo de presidente.
Além do CAP, também se destaca a importância da participação do Conselho de
Administração (Consad) e do Conselho Fiscal (Confis), que são órgãos colegiados da Autoridade
Portuária. O Consad estabelece as diretrizes fundamentais e as normas gerais de organização,
administração e operação da Autoridade Portuária e do Porto Organizado de Cabedelo. Esse
Conselho convoca assembleias gerais de acionistas, fiscaliza a gestão dos diretores e determina
inspeções e auditagens, escolhendo e/ou destituindo auditores. Além disso, o Consad tem
autoridade para aprovar planos de cargos e salários, programas e orçamentos anuais e
plurianuais. Já ao Confis13 competem as ações de execução patrimonial, financeira e
orçamentária. Além disso, o referido Conselho deve pronunciar‐se sobre assuntos que lhe forem
submetidos pelo Consad ou pela Diretoria Executiva.
A Docas‐PB possui metas definidas, traçadas a partir de sua identidade organizacional,
a qual é composta pela missão, pela visão e pelos valores da Companhia. A Tabela 38 apresenta
a descrição da identidade organizacional da Docas‐PB.
Descrição

Missão

Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Cabedelo, oferecendo serviços e
infraestrutura eficientes aos armadores, arrendatários e operadores portuários, bem
como apoiar o poder público, o comércio e o desenvolvimento econômico com
responsabilidade socioambiental.

Visão

Tornar‐se o porto mais eficiente da região, contribuindo com a atração de investimentos
para a área portuária de Cabedelo e estado da Paraíba.

Valores

Qualidade na prestação dos serviços; valorização do capital humano; segurança no
trabalho; transparência e ética; sustentabilidade.
Tabela 38 – Missão, visão e valores da Docas‐PB

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e site do porto. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme a Lei nº 12.815/13, entre outras atribuições, é de competência da
Autoridade Portuária: fiscalizar e zelar pela realização das operações portuárias, de forma
regular e eficiente (BRASIL, 2013b). Segundo o World Bank (2007), no modelo de gestão
portuária landlord, a Autoridade Portuária é responsável pela administração do porto e pelo
fornecimento de condições satisfatórias de infraestrutura de acesso aquaviário, da bacia de
evolução, dos berços de atracação e dos acessos internos, e compete à iniciativa privada, por
meio de operadores portuários, explorar as operações e a armazenagem de mercadorias no

13

As atribuições a serem exercidas pelo Confis são estabelecidas no art. 163 da Lei nº 6.404/76, com as
modificações introduzidas pela Lei nº 9.457/97, assim como nos demais diplomas legais sobre a matéria.
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porto, bem como fornecer a superestrutura necessária às suas atividades. Já no modelo tool
port, a Autoridade Portuária possui, desenvolve e mantém a infraestrutura e a superestrutura
do porto, tornando‐a disponível a operadores privados (WORLD BANK, 2007). Nesse modelo,
geralmente os equipamentos de propriedade da Autoridade Portuária são operados por seus
próprios empregados, enquanto que outras operações de cais e de pátio são executadas por
empresas privadas, normalmente operadores de pequeno porte (BICHOU; GRAY, 2005).
As características do modelo de gestão do Porto de Cabedelo podem ser observadas
na Figura 90, a seguir.

Figura 90 – Modelo de Gestão Portuária da Docas‐PB
Fonte: Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Docas‐PB não participa das atividades de atracação e desatracação de navios na linha
de cais. No entanto, é responsável por manter parte da superestrutura do porto, caracterizada
por armazéns que não são arrendados a operadores privados. Em função disso, pode‐se afirmar
que o Porto de Cabedelo apresenta um modelo de gestão portuária híbrido, contendo traços do
modelo tool port, devido ao fato de a Autoridade Portuária ainda possuir parte da
superestrutura e atuar como fiel depositária de cargas em alguns armazéns do porto, e do
modelo landlord, em função da não participação da Autoridade Portuária nas demais operações,
da existência de áreas operacionais arrendadas e do fato de a Autoridade Portuária exercer
funções de administração do Porto Organizado. Desse modo, o Porto apresenta‐se sujeito a
alguns pontos fortes e fracos desses dois modelos.
Segundo Bichou e Gray (2005), o modelo tool port 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.
Já 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 portuários e a Autoridade
Portuária, sendo necessário um esforço de coordenação das ações de marketing e de
planejamento portuário.
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A seguir são especificadas as formas de exploração das áreas públicas do Porto
Organizado de Cabedelo, bem como a análise dos contratos vigentes e de suas principais
informações.

8.2.

EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO

O Porto Organizado de Cabedelo possui atualmente oito contratos com terceiros para
o uso operacional de áreas públicas, sendo cinco contratos de arrendamento e três contratos
de transição14. Dos contratos de transição, todos têm prazo de término ainda no ano de 2017, e
dos arrendamentos, apenas um encontra‐se vencido. As especificações desses contratos são
apresentadas na Tabela 39.
Empresa
Raízen
Combustíveis S.A.

Contrato

Término do
Contrato

Área

MMC

Contrato de
Transição nº 01 de
abril de 2017

10/10/2017

18.275 m²

Não há

Petrobras
Contrato de
Distribuidora S.A.
Transição nº 01 de
24/10/2017
14.113 m²
Não há
Base de Cabedelo
agosto de 2017
(BACAB)
Petrobras
Contrato de
Transporte S.A.
Transição nº 02 de
30/11/2017
18.344 m²
Não há
(Transpetro)
outubro de 2017
Mineração Coto
Contrato de
Comércio,
Arrendamento
17/07/2015
4.881 m²
Não há
Importação e
00/014/00
Exportação Ltda.
Moinho Dias Branco
Contrato de
S.A. Comércio de
Arrendamento
27/12/2027
37.993 m²
40.000 t/ano
Industria Filial
357/2002
Cabedelo
Oxbow Brasil
Contrato de
Energia, Indústria e
Arrendamento
12/03/2028
118.500 m² (2)
300.000 t/ano
Comércio Ltda. (1)
03/001/00
Top Log –
Contrato de
Transportes e
Arrendamento
29/08/2034 (3)
7.423 m² (4)
200.000 t/ano
Operações
012/2007
Portuárias Ltda.
Terminais de
Contrato de
160.000 m³/ano e
Armazenagens de
Arrendamento
26/01/2029 (5)
24.800 m² (6)
produtividade de
Cabedelo Ltda.
02/004/00
150 t/h
(TECAB)
(1) Originariamente arrendado à empresa Terminal de Combustíveis da Paraíba Ltda. (Tecop).
(2) Dimensão da área alterada pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 03/001/00.
(3) Prazo original de 25 anos estendido por mais 22 meses pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento
012/2007.
(4) Dimensão da área alterada pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 012/2007.
(5) Prazo prorrogado pelo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 02/004/00.
(6) Área definida pelo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 02/004/00.

Tabela 39 – Informações dos contratos de arrendamento do Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

14

Firmados nos termos da Resolução Normativa nº 7 da ANTAQ, de 30 de maio de 2016 (retificada pela Resolução
nº 4.843 da ANTAQ, de 6 de junho de 2016).
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Observa‐se que todos os contratos de transição e o contrato de arrendamento da
empresa Mineração Coto não exigem uma Movimentação Mínima Contratual (MMC). Sobre
esse contrato, seu prazo está vencido desde 2015. Segundo a Docas‐PB, um contrato de
transição não foi firmado, em substituição ao vencido, por recusa da arrendatária. Atualmente,
está correndo na ANTAQ um processo administrativo que visa regularizar a situação desse
Contrato de Arredamento 00/014/00.
A alteração do nome empresarial da empresa arrendatária do contrato 03/001/00 foi
formalizada em 12 de março de 2003 pelo MTPA por meio do 1º Termo de Apostilamento ao
Contrato de Arrendamento 03/001/00, o qual alterou o nome de Terminal de Combustíveis da
Paraíba Ltda. (Tecop) para Oxbow Brasil Energia, Indústria e Comércio Ltda.
O terminal da Top Log tem seis silos e a empresa quer ampliar o terminal com a
construção de novos silos para operação de milho e arroz. Para tanto, o 1º Termo Aditivo ao
Contrato de Arrendamento 012/2007 regularizou a permuta da área DI‐9, antigo Armazém 8,
originária do contrato, pela área AI‐6, com 2.948 m, contígua aos silos da empresa. Essas áreas
são identificadas na Figura 91. Atualmente, a conclusão dos investimentos da segunda etapa de
ampliação do terminal da Top Log está aguardando aprovação da ANTAQ15.
A empresa TECAB mantinha no Porto de Cabedelo três contratos de arrendamento
referentes a três áreas distintas: Contrato de Arrendamento 05/006/00, cujo objeto era uma
área de 1.620 m²; Contrato de Arrendamento 93/003, com área de 14.968 m²; e Contrato de
Arrendamento 02/004/00, área de 8.211,61 m². Os prazos dos contratos 93/003 e 05/006/00
encerraram em quatro de outubro de 2016 e em 15 de maio de 2017, respectivamente. Como
forma de manter a exploração dessas áreas pela empresa arrendatária, em 12 de maio de 2017
foi assinado o Quarto Termo Aditivo ao contrato 02/004/00, o qual unificou e adensou essas
áreas ao objeto do contrato em vigor. Dessa forma, o Contrato de Arrendamento 02/004/00
passou a ter como objeto uma área total de 24.800 m².

15

Segundo a carta de intenção da Top Log, os investimentos preveem a construção de mais quatro silos metálicos
com capacidade total de 44.596 m³, ampliando a movimentação em mais de 100.000 t/ano de grãos. Para tanto,
além da armazenagem, para que o porto possa movimentar milho, é necessário viabilizar a operação de navios de
30 mil toneladas.
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Figura 91 – Mapeamento dos arrendamentos e áreas arrendáveis do Porto de Cabedelo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e Google Earth (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para as áreas AE‐12 e AE‐13 existem manifestações de interesse de exploração por
diferentes empresas privadas. A empresa Raízen Combustíveis S.A. e a empresa Brasil China
Importadora e Distribuidora S.A. (BCI S.A.) demonstraram interesse por meio de carta de
intenção à Docas‐PB em explorar, por meio de cessão onerosa, as áreas AE‐12 e AE‐13 do Porto
de Cabedelo16, justificando que essas se encontram ociosas, não são alfandegadas, possuem
características para armazenagem de combustíveis e não constam no Programa de
Arrendamento Portuário da SNP/MTPA.
Por fim, a empresa Transpetro também formalizou via carta de intenção sua pretensão
de realizar estudos para iniciar, no Porto de Cabedelo, uma operação ship‐to‐ship (transbordo

16

Na mesma carta de intenção, a empresa Raízen reiterou sua intenção de expandir o seu terminal no Porto de
Cabedelo.
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de carga entre navios tanques ou embarcações de apoio marítimo sem a armazenagem da carga
em terra). Para isso, a empresa solicitou manifestação da Docas‐PB referente a possíveis
restrições existentes à essa operação, para que assim se prossigam os estudos.

8.3.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Segundo informou a Autoridade Portuária, a Docas‐PB não possui avaliação e
acompanhamento de indicadores gerenciais e de desempenho. Além disso, não há utilização de
sistema de gestão ERP. Portanto, a gestão financeira e de operações não conta com um sistema
integrado. A Docas‐PB informou que já foram realizados orçamentos para a implantação de um
sistema ERP, mas o custo apresentou‐se inacessível. Também foi informado pela Autoridade
Portuária que não há programas de controle de qualidade implementados.
Tratando‐se do planejamento comercial, a área responsável pela atuação comercial da
Docas‐PB é a sua assessoria de planejamento. As ações realizadas para cumprir o propósito
comercial da Autoridade Portuária ocorrem por meio da solicitação de reuniões com empresas
interessadas em áreas para arrendamento ou para movimentação de cargas no Porto de
Cabedelo. A Autoridade Portuária também realiza ações comerciais em conjunto com
operadores como, por exemplo, a participação em feiras internacionais. Contudo, a Companhia
não possui um plano de ações comerciais para atração de cargas ou para prospecção de novos
clientes, além de haver uma atuação comercial restrita por parte da Autoridade Portuária,
influenciada por gargalos operacionais e de infraestrutura do Porto, como, por exemplo,
restrições de calado.
No que se refere ao planejamento estratégico, as informações obtidas apontam que
esse tipo de planejamento não é realizado de forma sistematizada. A Docas‐PB utiliza‐se de uma
planilha Excel para planejar e classificar as prioridades de investimentos no curto, médio e longo
prazos. Os investimentos listados referem‐se basicamente às ações de manutenção.
A Figura 92 apresenta as características gerais observadas quanto às ações de planejamento
estratégico e comercial, e aos sistemas de informação gerencial utilizados pela Docas‐PB.
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Figura 92 – Planejamento estratégico e comercial da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A próxima seção apresenta informações referentes ao quadro de pessoal da Docas‐PB.

8.4.

RECURSOS HUMANOS

A Docas‐PB possui um total de 37 funcionários, alocados majoritariamente em cargos
comissionados, perfazendo 57% do total da distribuição de pessoal. O Gráfico 20 ilustra a
distribuição de pessoal de acordo com seus vínculos empregatícios junto à Docas‐PB.

19%

Cedidos pela Portobras

8%
11%

5%

Efetivos
Comissionados

57%

Cedidos pelo Gov. do Estado da PB
Estagiários

Gráfico 20 – Distribuição do pessoal da Docas‐PB por vínculo empregatício (jun./2017)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa‐se que a distribuição de pessoal da Docas‐PB ocorre da seguinte maneira: 11%
dos funcionários possuem vínculo efetivo com a empresa; 8% são remanescentes da Portobras,
vinculados à União; 57% são comissionados; 5% são funcionários do Governo do Estado da
Paraíba; e 19% são estagiários. Além disso, destaca‐se o fato de que todos os cargos de gerência
(100%) estão lotados em comissão. A Tabela 40 apresenta, com maior detalhamento, a
composição dos cargos ilustrados no Gráfico 20.
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Quantitativo
de Pessoal

Percentual

Estagiário

7

18,92%

Estagiário

Assessoria Especial

6

16,22%

Comissionado

Supervisor Especial

3

8,11%

Comissionado

Gerente

2

5,41%

Comissionado

Técnico meio ambiente

2

5,41%

Efetivo

Técnico segurança do trabalho

2

5,41%

Cedido pela Portobras

Administrador

1

2,70%

Cedido pela Portobras/Efetivo

Assessor jurídico

1

2,70%

Comissionado

Assessoria de planejamento

1

2,70%

Comissionado

Assessoria jurídica

1

2,70%

Comissionado

Assistente administrativo

1

2,70%

Efetivo

Chefe da contabilidade

1

2,70%

Comissionado

Chefe de gabinete

1

2,70%

Comissionado

Chefe de obras conservação

1

2,70%

Comissionado

Chefe de setor

1

2,70%

Comissionado

Coordenador da guarda

1

2,70%

Comissionado

Diretor presidente

1

2,70%

Comissionado

Engenheiro

1

2,70%

Cedido pela Portobras

Mergulhador

1

2,70%

Motorista

1

2,70%

Supervisor de segurança

1

2,70%

Total

37

100,00%

Cargo

Vínculo

Cedidos pelo Gov. do Estado
da PB
Cedidos pelo Gov. do Estado
da PB
Comissionado
‐

Tabela 40 – Relação do cargo e quantitativo de pessoal da Docas‐PB (jun./2017)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto à distribuição de pessoal por setor, percebe‐se uma predominância no setor
Jurídico, no de Engenharia e no de Finanças/Contabilidade. Além disso, informações obtidas
junto à Autoridade Portuária apontaram que o cargo de vice‐presidência se encontra,
atualmente, vago. A Tabela 41 apresenta a distribuição de pessoal por setor.
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Setor

Distribuição por setor

Percentual

Jurídico

5

13,51%

Engenharia

4

10,81%

Finanças/Contabilidade

4

10,81%

Chefe de Gabinete

3

8,11%

Meio Ambiente

3

8,11%

Faturamento

2

5,41%

Licitação

2

5,41%

Presidência

2

5,41%

Recursos Humanos

2

5,41%

Segurança do Trabalho

2

5,41%

Gerência de Operações

4

10,81%

Guarda Portuária

1

2,70%

Informática

1

2,70%

Planejamento

1

2,70%

Supervisão de Segurança

1

2,70%

Total

37

100,00%

Tabela 41 – Distribuição de pessoal por setor da Docas‐PB (jun./2017)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observou‐se que a Docas‐PB carece de instrumentos de planejamento de Recursos
Humanos. Nesse sentido, não há um Plano de Cargos, Carreiras e Salários que determine a
previsibilidade e a trajetória de carreira de seus funcionários. Por outro lado, devido ao pequeno
número de funcionários, não se observaram problemas em relação à folha de pagamento, de
modo que inexiste um plano de demissão voluntária em andamento ou em fase de
planejamento. Ademais, a Autoridade informou que o último concurso ocorreu em 2015, para
convocação de pessoal a fim de preencher cinco vagas distribuídas entre os cargos de: assistente
administrativo, administrador, advogado, contador e engenheiro civil. Contudo, a convocação
dos aprovados ainda não ocorreu.
Quanto à capacitação de pessoal, não foi identificada na Autoridade Portuária a
existência de um planejamento formal de treinamentos, sendo os mesmos realizados
esporadicamente, conforme a necessidade. A Figura 93 apresenta o diagnóstico do Programa
de Capacitação da Companhia.
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Figura 93 – Processo e características de capacitação de pessoal da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

8.1.

ANÁLISE FINANCEIRA

A contabilidade da Docas‐PB segue o regime de competências, o que permite o cálculo
da totalidade dos indicadores necessários à análise financeira. Dessa forma, a seguir, é
apresentada a análise dos indicadores financeiros da Docas‐PB entre os anos de 2012 e 2016.
Também são analisados os gastos e as receitas entre 2014 e 2016, e os investimentos dos anos
de 2012 a 2016.
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A análise dos gastos e receitas se deteve aos três últimos anos por incompatibilidade
dos demonstrativos financeiros a partir de 2014, ano em que houve uma mudança no plano de
contas do balancete referente ao lançamento das despesas, custos e receitas.
Os dados utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros
fornecidos pela Autoridade Portuária por meio do questionário on‐line e durante visita técnica
realizada em junho de 2017, no Porto de Cabedelo, quais sejam: demonstrativos de resultados de
exercícios (2012 a 2016), balanços patrimoniais (2012 a 2016) e balancetes analíticos (2014 a 2016).
Avaliando‐se a aderência da Autoridade Portuária às ações de modernização da gestão
portuária propostas pela SNP/MTPA, observou‐se que a Docas‐PB não possui um sistema de
custeio implantado e não adotou o plano de contas padrão do setor portuário instituído pela
SNP/MTPA e pela ANTAQ.

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 21 apresenta a evolução dos indicadores de liquidez da Docas‐PB.
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Gráfico 21 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 2012, o maior nível de valores em caixa gerou para todos os indicadores de liquidez
o melhor desempenho no histórico dos últimos cinco anos. A queda observada em 2013 e
agravada em 2014 deveu‐se a uma diminuição de 74% nas contas disponíveis em caixa de 2012
para 2013, e de 82% de 2013 para 2014. Já a recuperação em 2015 e 2016 ocorreram
especificamente devido à diminuição dos valores do passivo, mais precisamente do passivo
circulante, em ‐22% entre 2014 e 2015 e ‐31% entre 2015 e 2016.
O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a empresa honrar
imediatamente 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). Já o indicador
de liquidez corrente verifica a capacidade de pagamento de dívidas no curto prazo,
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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). Em 2012, o valor do caixa estava em R$ 2,9 mi, sendo
composto em 96% por valores investidos no mercado aberto. Todavia, em 2013 essas aplicações
foram reduzidas em 76%, contribuindo para a queda dos indicadores de liquidez imediata e
corrente, os quais tiveram seu pior resultado em 2014, ano em que os recursos disponíveis
fecharam em seu menor nível, cerca de R$ 136 mil. Nos anos seguintes, observou‐se uma
recuperação, com os recursos disponíveis fechando 2016 em R$ 637 mil. Apesar dessa
recuperação em 2016, os níveis observados em 2012 não voltaram a ser alcançados.
Quanto ao índice de liquidez geral, esse representa a capacidade de a empresa honrar seus
deveres e compromissos já assumidos de médio e longo prazos. Ele teve melhor desempenho que
os demais indicadores de liquidez durante todo o período, influenciado pela estabilidade dos valores
dos ativos permanentes, que variou apenas 1% no período, apesar da queda de 52% no ativo
circulante e de uma compensação de queda de 15% do valor do exigível total.
Em suma, apesar das variações, os indicadores de liquidez da Docas‐PB ficaram abaixo
do índice 1,00 em todo o período analisado, demonstrando que a empresa tem valores de
passivos maiores que seus ativos. Em 2016, por exemplo, o valor do passivo circulante era cerca
de 147% maior que o do ativo circulante, enquanto o valor do exigível total ficou 18% acima do
valor do ativo total.

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 22 são apresentados os indicadores de
endividamento geral, participação de capitais de terceiros e imobilização do patrimônio líquido
no período de 2012 a 2016.
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Gráfico 22 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa‐se certa estabilidade dos indicadores no mesmo patamar entre os anos
analisados. 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
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passivo total variou anualmente em média ‐4% durante os anos de 2012 a 2016, enquanto que
o patrimônio líquido se manteve praticamente estável: em 2012 seu valor era de R$ 19,189 mi
e em 2016 ficou em R$ 19,269 mi, variando apenas 0,41%.
A estabilidade do passivo total deveu‐se a uma compensação entre as contas: enquanto o
passivo circulante caiu 49% entre 2012 e 2016, o passivo total cresceu 40%, revelando uma troca de
posicionamento das contas da empresa, as quais foram transferidas do curto para o longo prazo.
Dessa forma, a estabilidade do valor total do passivo e do patrimônio líquido fez com que o índice
de participação de capitais de terceiros se mantivesse entre 0,36 e 0,47. Isso indica que, em média,
40% do patrimônio líquido está comprometido com obrigações (passivo).
O indicador de endividamento geral relaciona o valor total do ativo que está
comprometido no passivo. Sua estabilidade durante os anos analisados é verificada pela
estabilidade dos valores de passivo e ativo. A conta de ativos sofreu uma pequena queda de 3%
entre 2012 e 2016. Apesar da grande variação observada no ativo circulante durante o período
analisado (‐52%), o ativo total não sofreu tanta mudança pelo fato de o ativo circulante
representar em média apenas 5% do valor total do ativo.
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. Considerando o ativo permanente como a soma dos valores
das contas de investimentos e de imobilizado, observa‐se, no Gráfico 23, que 50% do ativo total
da Docas‐PB em 2016 foi composto por ativo permanente, restando apenas 13% de ativo
circulante e realizável a longo prazo.
Relacionando o ativo permanente ao patrimônio líquido, o índice de imobilização do
patrimônio líquido manteve‐se entre 1,08 e 1,14 durante os anos de 2012 a 2016 (conforme
apresentado no Gráfico 22). Isso indica que o valor do ativo permanente é entre 8% e 14%
superior ao do patrimônio líquido da empresa.
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Gráfico 23 – Composição do Ativo – Docas‐PB (2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Sobre a composição do ativo da Docas‐PB, destaca‐se que, entre 2012 e 2016, as
contas de investimentos e compensação não tiveram seus valores alterados, situando‐se em
R$ 17.299.640,03 e R$ 15.917.470,24, respectivamente. A conta de investimentos é referente a
valores alocados em bens de renda (gleba urbana) e instalações. Já a conta de compensação é
referente a convênios com a União e com o Governo do Estado da Paraíba (Terminal Pesqueiro).
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De forma geral, os indicadores de estrutura do capital demonstraram um elevado grau
de recursos da Docas‐PB alocados em ativos permanentes. Essa situação pode comprometer a
disponibilidade de recursos, tendendo a uma maior dependência de capitais de terceiros e a um
aumento do endividamento.

Indicadores de rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida de 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 da Docas‐PB, a seguir, são apresentados os resultados de desempenho da
Autoridade Portuária nos últimos cinco anos (de 2012 a 2016).
O Gráfico 24 apresenta o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos
investimentos.
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Gráfico 24 – Indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos investimentos da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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. Em 2015 e 2016 esses valores foram negativos porque
a Docas‐PB apresentou lucro líquido negativo. Além disso, seus valores próximos a zero
identificam o elevado grau de investimento e de patrimônio frente ao ínfimo resultado líquido:
entre 2012 e 2016, a Docas‐PB gerou R$ 00,01 de rentabilidade para cada R$ 1,00 investido em
ativo permanente.
Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 25 apresenta a trajetória desse indicador nos anos
em análise.
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Gráfico 25 – Evolução do indicador de giro do ativo da Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diferentemente do indicador de rentabilidade dos investimentos, que relaciona o
valor do ativo total ao valor de lucro líquido, o giro do ativo mensura a quantidade de receita
operacional líquida obtida com os ativos disponíveis, de forma que pode ser interpretado como
uma medida da eficiência desses ativos. No caso da Docas‐PB, seu desempenho é superior ao
do outro indicador, variando os resultados dos índices entre 0,18 a 0,30. Dessa forma, pode‐se
inferir que, posteriormente às deduções das receitas, outros descontos levam ao desempenho
inferior do lucro líquido. Uma das causas identificadas é o peso das despesas administrativas nas
contas da Docas‐PB, como se observará adiante.
O Gráfico 26 apresenta a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional e líquida.
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
‐0,20
2012

2013
Margem Bruta

2014
Margem Operacional

2015

2016

Margem Líquida

Gráfico 26 – Indicadores de margem
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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.
Os indicadores de margem operacional e líquida tiveram valores muito próximos entre
os anos analisados, em virtude de o lucro operacional ser próximo ao valor do lucro líquido, o
qual se diferencia apenas pelo saldo financeiro e pelos descontos de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL).
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O índice de margem bruta manteve‐se igual a 1,00 de 2014 a 2016. Isso ocorreu porque
o valor da receita operacional líquida foi igual ao do lucro bruto. Ocorreu que, até 2013, a
Companhia Docas da Paraíba tinha quadro próprio de pessoal contratado para operação
portuária (advindo da Portobras) e, portanto, havia custo de serviço (mão de obra direta).
Atualmente, não há mais funcionários de operação e não se considera nada como custo
operacional, somente despesa.
Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e despesas que
geraram os lucros líquidos durante os anos observados.

Análise dos gastos e das receitas da Autoridade Portuária
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A totalidade das receitas e dos gastos da Docas‐PB e suas respectivas trajetórias,
relacionadas com a movimentação total do Porto Organizado de Cabedelo, são apresentadas no
Gráfico 27.

Gráfico 27 – Receitas e gastos em milhões de reais (R$) (corrigido pelo IGP‐M, 2016) – eixo esquerdo; e
movimentação total do Porto Organizado em milhares de t – eixo direito – Docas‐PB
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar da queda ao longo dos anos, os valores das receitas da Docas‐PB mantiveram‐
se sempre acima dos gastos totais (custos mais despesas), observando‐se margens de
contribuição positivas entre 2014 e 2016. Observa‐se que a arrecadação total e os gastos totais
acompanham a tendência de queda da movimentação no Porto nos últimos três anos. Com o
objetivo de compreender melhor essas relações, a seguir é analisada a composição dos gastos e
das receitas da Docas‐PB, bem como os gastos e receitas unitários.

Gastos
No Gráfico 28 apresenta‐se a trajetória e a composição dos gastos da Docas‐PB no
período de 2014 a 2016, com valores atualizados para o ano de 2016 com base no Índice Geral
de Preços do Mercado (IGP‐M).
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Gráfico 28 – Composição dos gastos da Docas‐PB em valores reais (corrigido pelo IGP‐M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por falta de compatibilização entre os balancetes, a análise dos gastos da Docas‐PB
ficou limitada aos anos de 2014 a 2016. Nesses anos observa‐se que a queda dos gastos totais
acompanhou a queda da movimentação do Porto.
Nos anos analisados, as despesas operacionais das atividades em geral compuseram
cerca de 79% dos gastos totais da Docas‐PB. Essas despesas são compostas por gastos com a
manutenção geral das atividades, tais como prestação de serviços de assessoria de terceiros,
suprimentos (energia elétrica, água etc.), viagens, entre outras.
Quanto às despesas com pessoal, como observado na análise dos indicadores de
margem, até o ano de 2013, a Docas‐PB apresentava um quadro próprio de pessoal contratado
para a operação portuária e, portanto, havia um custo de serviço por se tratar de mão de obra
direta. Atualmente, não há mais funcionários de operação na empresa. Sendo assim, os gastos
com pessoal não são contabilizados como custos, somente como despesas.
Em 2015, observou‐se um aumento de 95% das despesas com pessoal da Docas‐PB,
em parte explicado pela convocação de pessoal do último concurso público, realizado para
preenchimento de cinco vagas distribuídas entre diferentes cargos. Já em 2016 os gastos totais
voltaram a cair (‐24%), devido, principalmente, à diminuição de 23% das despesas operacionais,
impactadas pela menor movimentação portuária observada nesse ano.
Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 29, com valores
atualizados para 2016 com base no IGP‐M.
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Gráfico 29 – Gastos unitários (R$/t) da Docas‐PB em valores reais – eixo direito; e movimentação do Porto
Organizado de Cabedelo em milhares de t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar de os gastos totais apresentarem uma queda média de 22% ao ano, observa‐
se que ela não foi proporcional à queda da movimentação, a qual caiu em média 27% ao ano.
Isso evidenciou que os custos unitários não acompanharam o ritmo de queda da movimentação.
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O Gráfico 30 apresenta a evolução das receitas operacionais com valores atualizados
para 2016 com base no IGP‐M.
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Gráfico 30 – Composição das receitas da Docas‐PB em valores reais: receitas operacionais e de
arrendamento – eixo direito; e: receitas financeiras e outras receitas – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na contabilidade da Docas‐PB, apenas em 2014 houve arrecadação de outras receitas,
no valor atualizado de R$ 318,5 mil, correspondentes à venda de um ativo imobilizado e de
outras receitas operacionais. Sobre as receitas financeiras, que não são influenciadas
diretamente pela movimentação portuária, observou‐se uma redução em 2015, influenciada
pela queda de 88% dos valores de rendimentos com aplicações financeiras. Em 2016, o valor
desses rendimentos voltou a crescer, chegando a R$ 50 mil, superando o valor de 2014 que, em
termos reais, era de R$ 37 mil.
No Gráfico 30 observa‐se, também, que a Docas‐PB recebe anualmente, em média, R$
3 mi de pagamento de arrendatários referentes à exploração de áreas do porto (R$/m²) e à
movimentação de cargas (R$/t). Percebe‐se também que esses valores não foram influenciados
pela queda na movimentação total do Porto observada nos últimos anos. Apesar de representar,
em média 24%, das receitas da Docas‐PB, a receita de arrendamentos, assegurada em contrato,
apresenta estabilidade. Por outro lado, a arrecadação tarifária caiu, em média, 31% ao ano,
enquanto a movimentação caiu em média 27%. Nos últimos anos, as receitas tarifárias
compreenderam, em média, 75% do valor total arrecadado pela Docas‐PB, e a sua queda,
relacionada à movimentação do Porto, levou à diminuição da arrecadação total da Autoridade
Portuária. Isso revela uma dependência dessa fonte de recurso por parte da empresa.
O último reajuste tarifário do Porto de Cabedelo deu‐se pela Resolução nº 4.093 da
ANTAQ, de 7 de maio de 2015, com o reajuste de 28,20% sobre os valores de todas as tabelas
tarifárias, as quais são definidas da seguinte forma:
»
»
»
»
»
»

Tabela I – Utilização da infraestrutura de acesso aquaviário e das instalações de acostagem.
Tabela II – Utilização da infraestrutura de operação portuária terrestre.
Tabela III – Serviços de movimentação de carga.
Tabela IV ‐ Serviços de armazenagem.
Tabela V – Utilização de equipamentos portuários.
Tabela VI – Serviços diversos.

Milhões

A trajetória da arrecadação por tabela tarifária nos últimos três anos é apresentada no
Gráfico 31.
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Gráfico 31 – Composição das receitas tarifárias da Docas‐PB em valores reais (corrigido pelo IGP‐M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Observa‐se que, com o passar dos anos e com a queda contínua da movimentação
portuária, as arrecadações referentes a todas as tabelas tarifárias sofreram impacto negativo.
Nesse contexto, destaca‐se no período de 2014 a 2016 a diminuição de 87% das receitas com
armazenagem; a queda de 45% nas receitas das tarifas de acesso aquaviário; e a redução de 40%
na tabela de utilização da infraestrutura terrestre.
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As receitas auferidas por tonelada movimentada são apresentas no Gráfico 32, com os
valores atualizados para 2016 com base no IGP‐M.
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Gráfico 32 – Receitas unitárias (R$/t) da Docas‐PB em valores reais – eixo esquerdo; e movimentação do
Porto Organizado de Cabedelo em milhares de t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme se observa no Gráfico 32, a receita patrimonial unitária (com
arrendamentos) não sofreu impacto com a queda da movimentação, apresentando valores
crescentes ao longo dos anos. Já as receitas operacionais líquidas unitárias caíram a partir de
2016, ano em que a queda das receitas (‐30%) foi superior à queda da movimentação (‐20%).
Contabilizando o valor das receitas unitárias menos os gastos unitários, são obtidas as
margens de contribuição unitárias. O Gráfico 33 apresenta os valores de margem de
contribuição por tonelada de carga movimentada. Os valores monetários foram atualizados para
2016 com base no IGP‐M.
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Gráfico 33 – Margem de contribuição unitária da Docas‐PB (R$/t)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on‐line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa‐se no Gráfico 33 que as receitas unitárias foram, em média, R$ 0,84
superiores aos custos e despesas unitárias. Cabe salientar que as margens de contribuição da
Docas‐PB mostraram‐se em patamares superiores aos verificados em outros portos. Apesar
disso, a Companhia ainda enfrenta problemas com lucros negativos, devido ao fato de a receita
operacional líquida ser menor que o valor das despesas totais da Autoridade Portuária.

Investimentos
Utilizando‐se de recursos próprios, a Docas‐PB realizou uma série de investimentos no
Porto de Cabedelo entre 2012 e 2016. Esses investimentos resumiram‐se em ações de
manutenção da infraestrutura operacional do Porto (infraestrutura de armazenagem, de acesso
terrestre e de acesso aquaviário), aquisição de softwares e aquisição de equipamentos e
materiais de escritório. O Gráfico 34 apresenta os valores totais desses investimentos nos
últimos anos.
R$3.609.837,29

R$1.714.780,01
R$973.981,26

R$929.494,87
R$306.915,38

2012

2013

2014

2015

2016

Gráfico 34 – Histórico dos valores totais de investimentos da Docas‐PB no Porto de Cabedelo (2012‐2016)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O ano de 2013 concentrou o maior volume de investimentos no Porto de Cabedelo. Os
principais investimentos realizados nesse ano foram a execução do primeiro módulo de
pavimentação da entrada principal do Porto de Cabedelo (R$ 664,2 mil), o levantamento sismo
batimétrico do canal de acesso (R$ 490,5 mil) e a realização de serviços de demolição e remoção
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dos entulhos do Armazém 08 (R$ 414,6 mil). Nos anos seguintes ocorreu uma redução do
volume investido, bem como uma pulverização dos projetos em ações de menor valor.
No ano de 2012, ocorreu um total de 24 ações de investimentos. Já em 2013 esse
número aumentou para 45. No ano de 2014, por sua vez, foram 29 ações, seguidas por 31 ações
em 2015 e 140 em 2016. A Tabela 42 apresenta os principais17 investimentos entre os anos
analisados.
Projeto

Valor do
investimento

Ano

Aquisição de duas balanças rodoviárias eletrônicas para o Poro de Cabedelo.

R$ 360.000,00

2012

R$ 148.329,46

2012

R$ 147.477,29

2012

R$ 140.007,00

2012

R$ 135.989,00

2012

Execução do primeiro módulo de pavimentação intertravada para ampliar a entrada
principal do Porto de Cabedelo, visando o tráfego de veículos pesados.

R$ 664.220,81

2013

Serviços de levantamento sismo batimétrico no canal de acesso ao Porto de Cabedelo.

R$ 490.498,57

2013

Serviços de demolição e remoção dos entulhos do Armazém 08.
Execução da recuperação do pavimento do berço 101, ao lado dos armazéns 03 e 04,
pintura das fachadas dos armazéns 01 e 04, fachada Sul e Oeste do armazém 02 e órgãos
anuentes.
Fornecimento de material de fundeio necessário para a sinalização náutica do canal de
acesso ao Porto de Cabedelo.

R$ 414.622,84

2013

R$ 321.180,71

2013

R$ 150.900,00

2014

Aquisição de 40 defensas.
Serviços de retirada do telhamento das tesouras e da rede elétrica dos corredores
externos dos armazéns 02, 04 e 06, com remoção dos entulhos e limpeza dos locais.
Serviços de readequação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), previsto na
Portaria nº 414, de 30 de dezembro de 2009, e do programa de arrendamento de
instalações e áreas do Porto de Cabedelo.

R$ 150.000,00

2014

R$ 147.493,87

2014

R$ 101.084,25

2014

Confecção e montagem de grades e portões na entrada principal do Porto de Cabedelo.

R$ 29.950,00

2015

Fornecimento e instalação de um disjuntor de média tensão.
Instalação de brise em alumínio e portão de ferro para a guarita central da Docas‐PB.
Serviços de substituição da calha central de revisão geral da coberta do Armazém 04.
Revisão do estudo de avaliação de risco e atualização do Plano de Segurança Pública
Portuária.
Pagamento referente a serviços de desmatamento, cercamento e demolição de
edificações oriundas de invasões nas áreas anexas ao Porto de Cabedelo.
Referência a repasse de recursos para a Suplan, com o intuito de cumprir com o valor de
contrapartida financeiro no convênio nº 816.196/201.
Aquisição de sistema e equipamentos de controle de acesso de pessoas e veículos, em
conformidade com as exigências do ISPS CODE e da Receita federal.
Confecção e montagem dos portões do Armazém 06 do Porto de Cabedelo.

R$ 29.500,00
R$ 28.800,00
R$ 27.300,00

2015
2015
2015

R$ 21.886,00

2015

R$ 65.550,00

2016

R$ 60.000,00

2016

R$ 48.554,00

2016

R$ 44.725,92

2016

Execução de construção de um edifício para segurança, vigilância e controle de pesagem
do Porto de Cabedelo.
Execução de construção de bases, plataformas e obras complementares para montagem
de novas balanças do Porto de Cabedelo.
Aquisição de material de fundeio necessários para a sinalização náutica do canal de
acesso do Porto de Cabedelo.
Implantação de 28 defensas de pneus no Porto de Cabedelo.

Tabela 42 – Principais investimentos da Docas‐PB no Porto de Cabedelo (2012‐2016)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

17

A Tabela 42 buscou apresentar os maiores investimentos nos últimos anos: para 2012, 2013 e 2014 foram
apresentados os maiores investimentos que conformaram 50% do total de recursos investido nos respectivos anos;
para os anos de 2015 e 2016 foram apresentados apenas os quatro investimentos com maior volume de recursos
investido.
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Assim como nos anos anteriores, para os próximos a Docas‐PB tem planejado novos
investimentos de cunho operacional, bem como ações de melhoria e de manutenção. Os
investimentos em fase inicial de planejamento pela Docas‐PB para o Porto de Cabedelo são
apresentados na Tabela 43.
Valor do
investimento

Projeto

Reforma nas instalações de prevenção e ações de combate a incêndio na área primária.
Nova rede de abastecimento de água da área primária.
Construção e montagem de uma nova subestação abrigada de 500KVA, redes elétricas,
alimentação elétrica para contêineres, torres de iluminação e iluminação da área primária.
Implantação do sistema de drenagem na área primária.
Pavimentação intertravada em brickpavers, em toda área primária.

R$ 1.155.371,41
R$ 434.200,60
R$ 2.164.221,37
R$ 924.631,93
R$ 10.440.225,94

Construção de duas caixas d'água em concreto armado.

R$ 397.365,40

Reestruturação do edifício da guarda portuária e hall de entrada principal do Porto de
Cabedelo‐PB.

R$ 980.551,24

Reforma e reestruturação dos armazéns 1 e 2.

R$ 1.458.501,74

Reforma geral do Armazém 4, incluindo uma nova estrutura em pré‐moldado para vão
livre de 20 metros.

R$ 1.690.370,16

Construção do anexo administrativo dos órgãos anuentes.

R$ 2.378.748,30

Aquisição de scanner para containers em atendimento à Resolução nº 3.518 da Receita
Federal.

R$ 4.000.000,00

Conclusão da dragagem do canal de acesso.

R$ 50.000.000,00

Reforço dos 400 m do cais comercial.

R$ 108.509.423,50

Total

R$ 184.533.611,59

Tabela 43 – Investimentos futuros do Porto (2016‐2019)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dentre os projetos apresentados na Tabela 43, a Autoridade Portuária indicou como
importantes: i) a implantação de um sistema de prevenção e combate a incêndios; ii) a
implantação de um sistema para realizar o fornecimento de água às embarcações (algo que não
é feito atualmente no Porto); iii) a reforma e a reestruturação dos armazéns 1 e 2, que poderá
possibilitar o armazenamento de outros tipos de carga além de granel sólido; iv) o projeto de
reforma geral no Armazém 4, que atualmente está sendo sustentado por barras de aço; v) o
projeto de dragagem e derrocagem do canal de acesso; e vi) a aquisição de um scanner de
contêineres para operações no regime de Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA). Contudo, no
que se refere à execução desses projetos, atualmente não há prazos e/ou cronogramas
definidos, devido às restrições orçamentárias da Autoridade Portuária.
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9. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de
Cabedelo, de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados no mesmo. 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 desses 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 Porto.

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 do que seus concorrentes, bem como suas fraquezas,
que refletem os aspectos que prejudicam sua competitividade e que se referem aos pontos que
necessitam de maior atenção em termos de ações para que possam ser mitigados.

FORÇAS
» Característica multifuncional das instalações do Complexo Portuário: o Complexo
Portuário de Cabedelo possui infraestrutura para atender as mais diferentes naturezas de
carga, o que o torna flexível quanto às demandas do mercado e novas demandas potenciais.
Além disso, as estruturas portuárias do Complexo abastecem a população da região de
Cabedelo e regiões próximas com gêneros alimentícios, combustíveis, dentre outros,
cumprindo uma função social de grande relevância para o desenvolvimento regional. Essas
características garantem ao Complexo Portuário uma demanda cativa em relação às cargas
provenientes ou com destino à região de sua área de influência.
» Existência de instalações especializadas na movimentação de granéis líquidos
combustíveis: o Complexo Portuário de Cabedelo conta com instalações especializadas na
movimentação de granéis líquidos combustíveis, sendo importante para o abastecimento desse
tipo de carga na região. A capacidade oferecida pelas instalações de acostagem deve garantir o
atendimento da demanda prevista ao longo do horizonte de planejamento deste Plano.
» Condições favoráveis de infraestrutura nas rodovias de acesso à hinterlândia (BR‐101 e
BR‐230): verifica‐se que os segmentos da BR‐101 e BR‐230 situados na hinterlândia do
Complexo Portuário apresentam, majoritariamente, boas condições de conservação do
pavimento e das sinalizações verticais e horizontais, que contribuem para uma melhor
trafegabilidade nas vias.
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» Ações de investimento em infraestrutura e sistemas de gestão por parte da Autoridade
Portuária: Apesar de ocorrer em menor proporção se comparadas a outros portos públicos
(de R$ 300 mil a R$ 3 milhões), as ações de investimentos por parte da Docas‐PB no Porto
Organizado de Cabedelo voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura operacional e à
aquisição de softwares de gestão evidenciam uma preocupação da Autoridade Portuária
com a manutenção e aprimoramento da infraestrutura das instalações públicas e com os
sistemas de gestão portuária.
» Licenciamento ambiental do Porto de Cabedelo regularizado: O Decreto nº 4.340/2002
definiu que empreendimentos implantados antes da edição do decreto e em operação sem
licenças ambientais, deveriam iniciar a regularização ambiental junto ao órgão licenciador
competente. A Licença Ambiental de Operação do Porto de Cabedelo estará em vigência
até 21 de março de 2018, quando deverá ser renovada.
» Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de Emergência Individual existentes na maioria
dos terminais arrendados: os terminais arrendados possuem PGR e PEI, com isso, pode ser
facilitada a execução de um Plano de Ajuda Mútua que, atualmente, encontra‐se em
elaboração. Conforme a consolidação do PAM, será possível a expansão das medidas de
gerenciamento de riscos e atendimento a emergências no porto.

FRAQUEZAS
»

Estado de conservação do berço 101: Em geral, o berço 101 do Porto de Cabedelo, exclusivo
para atracação de navios de derivados de petróleo e etanol, apresenta condições
inadequadas às operações portuárias. Este trecho do cais não passou por nenhum tipo de
manutenção nos últimos 30 anos, e perde material subaquático há muito tempo,
acarretando em afundamentos na superfície colocando e em risco o próprio Berço. Essas
condições impactam na eficiência das operações realizadas nessas instalações, podendo
gerar custos adicionais e influenciar sua competitividade.

»

Infraestrutura deficitária de armazenagem de derivados de petróleo (exceto GLP):
Embora, de maneira geral, a estrutura de armazenagem existente no Complexo Portuário
de Cabedelo seja suficiente para atender à demanda de cargas previstas, no caso dos
derivados de petróleo (exceto GLP) é identificado um déficit a partir do ano de 2047. Os
Terminais de Granéis Líquidos do Complexo Portuário de Cabedelo recebem derivados de
petróleo tanto do modal marítimo, quanto do rodoviário. Assim, apesar da capacidade de
dinâmica armazenagem ser suficiente para atender a demanda proveniente do modal
aquaviário até 2047, dada a dinâmica operacional dos Terminais, é possível que se observe
déficit já no ano de 2020. A ausência de capacidade adequada de armazenagem pode causar
filas de espera dos caminhões para descarregar, impactando no custo global da
movimentação das cargas.

»

Restrições do canal de acesso: o calado operacional máximo dos navios permitido no canal de
acesso é de 9,14 metros, o que, de acordo com as informações obtidas junto aos operadores
portuários e à Docas‐PB durante visita técnica ao Complexo, é considerado uma restrição para
atração de novas cargas. Essa restrição de calado resulta em operações de navios com lote
inferior ao desejado pelos operadores. Além disso, a limitação impossibilita o desembarque de
um navio completo de combustíveis, sendo necessário realizar o alívio de carga no Complexo
Portuário de Suape. Com isso, algumas distribuidoras acabam comprando o combustível
diretamente em Suape e realizando o transporte até Cabedelo no modal rodoviário, o que
representa perda de competitividade ao Complexo Portuário de Cabedelo.
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»

»
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Infraestrutura viária insatisfatória nas vias do entorno portuário: apesar de apresentarem
condições de tráfego estáveis, verifica‐se que as vias do entorno portuário, de maneira
geral, encontram‐se com estado de conservação do pavimento e da sinalização
insatisfatório. A carência de pavimentação e sinalização adequada nas vias gera insegurança
aos seus usuários, podendo ser um fator causador de acidentes. Além disso, as condições
do acesso ao Porto representam um ponto de atenção, pois em situações de emergência, a
mobilização é limitada.
Pavimentação e sinalização horizontal e vertical insatisfatórias no intraporto: as vias
internas do Porto de Cabedelo apresentam conservação de pavimento em situação ruim,
com presença de buracos, fissuras e remendos. Da mesma forma, a sinalização horizontal e
vertical encontra‐se insatisfatória, estando desgastada em diversos trechos. Ressalta‐se que
a manutenção do pavimento em boas condições na área interna dos pátios e terminais e o
bom ordenamento dos fluxos, com placas de sinalização adequadas e sinalização horizontal
visível, contribuem para que a operação portuária transcorra de forma eficiente e diminua
as possibilidades de acidentes com pedestres e veículos, mitigando prejuízos financeiros e
maximizando a segurança dos usuários.
Ausência de sistema de agendamento integrado e equipamentos de automatização nas
portarias: com o aumento da movimentação esperada para o Complexo Portuário de
Cabedelo, a implantação de novos equipamentos que visem a automatização dos gates das
portarias, bem como a integração dos já existentes, aliada a um sistema de agendamento e
à existência de pátios adequados ao estacionamento dos veículos de carga, atua a fim de
cadenciar o fluxo de veículos que se destina às instalações portuárias, evitando a formação
de filas nos acessos e permitindo uma gestão eficiente das operações de carga e descarga.
Carência de espaços utilizados como área de apoio logístico: o Complexo Portuário de
Cabedelo carece de uma infraestrutura externa que sirva de apoio à espera de caminhões,
o que, por vezes, ocasiona filas próximas às portarias, dificultando a passagem dos veículos.
Essa situação é crítica na região, uma vez que as ruas que dão acesso ao Porto Público e aos
terminais arrendados são estreitas, não tem acostamento e dispõe de uma pavimentação
ruim ou em leito natural. A situação se agrava na área em frente à Fortaleza de Santa
Catarina do Cabedelo, patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, onde diversos caminhões
utilizam o espaço público para estacionamento. A existência de áreas e pátios adequados
ao estacionamento de caminhões, com o cadenciamento do fluxo de veículos que se
destinam ao Porto, evita a formação de filas nos acessos e contribui para uma gestão mais
eficiente das operações de carga e descarga.
Incompatibilidade entre o organograma que representa a estrutura organizacional e o
quadro de pessoal da Docas‐PB: alguns cargos contidos no organograma da Docas‐PB não
constam no quadro de pessoal da Autoridade Portuária e vice‐versa. Por exemplo, os cargos
de Gerente Administrativo e Financeiro, e de Chefe de Tráfego estão ilustrados no
organograma, mas não são verificados no quadro de pessoal. Além disso, há incoerências
entre as nomenclaturas dos departamentos: em alguns casos os setores são identificados
pelos nomes dos cargos e em outros pelos nomes dos departamentos. Por exemplo, no
nível da gerência aparece “gerência” e “gerente” para diferentes setores. Essas
inconsistências podem prejudicar a análise da estrutura organizacional e o desenvolvimento
de uma orientação estratégica de RH.
CAP do Porto de Cabedelo inativo: atualmente, o CAP do Porto de Cabedelo não está se
reunindo, pois falta a nomeação do presidente para que o vice‐presidente e os demais
participantes sejam também nomeados. Isso impede a realização das reuniões periódicas,
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em que são debatidas questões importantes para o desenvolvimento do porto, fomentando
a participação da comunidade e garantindo maior transparência nas decisões.
»

Docas‐PB responsável pela superestrutura no Porto: foi diagnosticado que a Docas‐PB
mantém um modelo de gestão portuária hibrido, contendo traços do modelo tool port,
devido ao fato de a Autoridade Portuária ainda possuir parte da superestrutura e atuar
como fiel depositária de cargas em alguns armazéns do porto; e do modelo landlord, em
função da não participação da Autoridade Portuária na maior parte das operações do Porto,
da existência de áreas operacionais arrendadas e do fato de a Autoridade Portuária exercer
funções de administração do Porto Organizado. Desse modo, o Porto apresenta‐se sujeito
a alguns pontos fracos desses dois modelos. O modelo de gestão tool port tem como pontos
fracos: 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. Já o modelo landlord também está
sujeito a alguns 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.

»

Contratos de arrendamento vencidos no Porto Público: o Porto Organizado de Cabedelo
tem em vigor cinco contratos de arrendamento e três contratos de transição. Dos contratos
de transição, todos têm vencimento no ano de 2017 e dos arrendamentos apenas um
encontra‐se vencido. A regularização desses contratos é importante, pois permite a
arrecadação, por parte da Autoridade Portuária, de valores de arrendamento atualizados e
tende a promover segurança jurídica.

»

Falta de instrumentos de planejamento e gestão na Autoridade Portuária: a Docas‐PB não
possui um sistema integrado de informações (ERP), não possui um planejamento
estratégico formalizado, não realiza o cálculo e acompanhamento de indicadores de
desempenho e carece de um plano de atuação comercial estruturado para a promoção do
Porto (apesar de possuir um setor especializado na ação comercial e participar de forma
esporádica em feiras do setor). A falta desses instrumentos prejudica a gestão, dificultando
o cumprimento das funções da Autoridade Portuária, aumentando a morosidade dos
processos e reduzindo a sua eficiência.

»

Cargos de gerência ocupados por funcionários comissionados na Docas‐PB: cerca de 57%
do total de funcionários do Porto de Cabedelo são comissionados, sendo que apenas 11%
são efetivos (os demais são cedidos ou estagiários). Além disso, todos os cargos de gerência
são em comissão. Essa situação pode ser um entrave à gestão da Autoridade Portuária no
longo prazo, pois muitas vezes esses funcionários têm um curto período de permanência
nas instituições, dificultando a continuidade de projetos de longo prazo e o acúmulo de
experiência e conhecimentos na entidade.

»

Inexistência de instrumentos de planejamento de Recursos Humanos na Docas‐PB: no
âmbito da gestão de RH da Autoridade Portuária não há um Plano de Cargos, Carreiras e
Salários que determine a previsibilidade e a trajetória de carreira de seus funcionários.
Também não há um programa estruturado de capacitação de pessoal. 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.
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»

Inexistência de uma sistemática de custeio na Docas‐PB: a Docas‐PB não possui um sistema
de custeio implantado. Desse modo, não é possível mensurar o peso dos custos de cada
serviço e de cada setor sobre o valor total dos gastos da Autoridade Portuária. Essa
ferramenta é importante para reunir as informações necessárias para estudar as causas de
gastos excessivos e para realizar ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos
da Docas‐PB.

»

Baixo nível de recursos da Docas‐PB alocados em ativo circulante: apenas 5% dos ativos
da Docas‐PB estão alocados em ativo circulante e 8% em realizável a longo prazo. Por outro
lado, 50% dos ativos são permanentes, compostos por investimentos (40%) e imobilizado
(10%). Essa proporção causa um engessamento da Autoridade Portuária, podendo
comprometer a disponibilidade de recursos financeiros, bem como aumentar a sua
dependência por capitais de terceiros e o seu endividamento.

»

Desequilíbrio entre as receitas tarifárias e patrimoniais da Docas‐PB: nos últimos anos, as
receitas tarifárias da Docas‐PB compreenderam, em média, 75% do valor total arrecadado
pela Docas‐PB e a sua queda ao longo dos anos deveu‐se principalmente à diminuição do
total de cargas movimentadas no Porto Organizado, o que levou à diminuição da
arrecadação total da Autoridade Portuária. Isso revela uma dependência da Docas‐PB em
relação às receitas tarifárias, as quais são diretamente influenciadas pela movimentação do
porto, fator exógeno e fora poder de gestão da Autoridade Portuária.

»

Ausência de estrutura de atendimento a emergências no Complexo Portuário: A
autoridade portuária, assim como o terminal Top Log, não possui estrutura de atendimento
para emergências e nem contrato com empresa especializada. Alguns terminais possuem
estrutura, mas afirmam que não é o suficiente para compartilhamento em situações de
emergências. A falta de equipamentos, equipe especializada e simulações de situações
emergenciais pode prejudicar as instalações em caso de ocorrência de algum acidente
ambiental. Além de aumentar os riscos quanto à saúde do trabalhador e integridade do
meio ambiente.
» Ausência de monitoramento de água subterrânea para terminais movimentadores de
granéis líquidos: Tal medida evita a possibilidade de contaminações do solo e da água
subterrânea, por poluentes como BTEX, PAHs e TPHs. Além disso, no caso de vazamentos,
as medidas de recuperação do solo e da água subterrânea são muito onerosas e de difícil
execução.
» Falta de diálogo entre órgãos licenciadores, secretaria municipal de meio ambiente e a
instalações portuária para melhorias no desempenho ambiental do complexo: O diálogo
entre órgão licenciador, prefeitura de Cabedelo e instalações portuárias pode auxiliar na
análise integrada dos impactos locais causados pela atividade portuária. Além disso, a falta
de diálogo pode ser um fator limitante para a elaboração de ações integradas do Complexo
que visem a melhoria da qualidade ambiental.
» SGA não implantado no Porto Organizado e terminais arrendados: a ausência dos
procedimentos de um SGA compromete a capacidade da gestão ambiental do Porto de
Cabedelo e demais instalações portuárias, podendo causar perda de eficiência operacional
e financeira, além da perda de eficiência na correção ou redução dos impactos ambientais
gerados pela atividade portuária.
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9.2.

AMBIENTE EXTERNO

A análise do ambiente externo compreende o levantamento das oportunidades e
ameaças às quais o Complexo Portuário está sujeito – considerando o ambiente competitivo em
que está inserido.

OPORTUNIDADES
» Investimentos previstos para a ampliação da capacidade de armazenagem do Porto: A
Autoridade Portuária possui um projeto de investimento em tramitação junto à SNP/MTPA
para ampliação da infraestrutura de armazenagem de granéis líquidos combustíveis que
prevê a construção de cinco novos tanques na área arrendada ao TECAB. Também está em
tramitação o processo de renovação antecipada e reequilíbrio do contrato de
arrendamento da empresa TopLog, que prevê a ampliação da capacidade de armazenagem
de malte e cevada e outros grãos operados pela arrendatária através da construção de
quatro novos silos metálicos. Esses investimentos poderão dotar o porto de melhores
condições de atender à demanda prevista.
»

»

»

»

Adequação da capacidade e segurança da BR‐230: trechos da rodovia BR‐230 situados na
hinterlândia e no entorno do Complexo Portuário passam, ou ainda devem passar, por obras
de melhoria em sua infraestrutura, com aumento da capacidade rodoviária e implantação
de passarelas para conferir segurança à via, contribuindo para ampliar a atratividade do
Complexo. Além disso, com a expectativa de aumento da movimentação de granéis sólidos
e possível aumento da dispersão de Material Particulado, melhorias significativas na
qualidade e fluidez dos acessos rodoviários podem melhorar a qualidade ambiental
reduzindo a dispersão de Material Particulado.
Melhorias nas vias do entorno do Complexo Portuário: diversas vias situadas no entorno
portuária atualmente em condições ruins de infraestrutura passarão por obras de drenagem,
pavimentação e sinalização. Dessa forma, esperam‐se melhorias significativas na qualidade e
fluidez dos acessos rodoviários, contribuindo para ampliar a atratividade do Complexo.
Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no Porto Público de Cabedelo: o Porto de
Cabedelo possui diversas áreas passíveis de exploração e já foi contatado por diferentes
empresas interessadas em explorar algumas delas. A exploração dessas áreas permitirá a
ampliação de receitas pela Autoridade Portuária, bem como um possível aumento na
movimentação de cargas em suas unidades.
Previsão e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e
Zoneamento urbano de Cabedelo: apesar de parte do Porto de Cabedelo estar localizado
em Zona Especial Portuária (ZPE), algumas instalações estão localizadas em áreas
destinadas a outros usos. São elas a área do Terminal Oxbow em Zona Especial De
Preservação Ambiental (ZEPA) e do M. Dias Branco em Zona de Interesse Turístico (ZIT).
Destaca‐se que está sendo estudada a instalação de um TUP também em ZIT. A Prefeitura
está realizado a atualização do Plano e a participação da Autoridade Portuária nesse
processo pode contribuir para que haja uma adequação das incompatibilidades de usos e
zoneamentos das áreas de uso portuário.
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AMEAÇAS
» Déficit de capacidade na portaria da Autoridade Portuária nos cenários futuros: caso os
cenários futuros de projeção de demanda se concretizem e não sejam realizados
investimentos inerentes à ampliação e automatização dos gates da portaria Autoridade
Portuária, a formação de filas no local tende a aumentar consideravelmente, chegando a
acumular quase 100 veículos na hora‐pico no cenário otimista de 2060. A espera de veículos
para acessar a portaria pode gerar impactos negativos no entorno portuário, bem como
atrasos no recebimento ou expedição das cargas.
» Déficit de capacidade na portaria do Terminal Oxbow nos cenários futuros: caso os
cenários futuros de projeção de demanda se concretizem e não sejam realizados
investimentos inerentes à ampliação e automatização dos gates da portaria do Terminal
Oxbow, a formação de filas no local tende a aumentar consideravelmente, chegando a
acumular 75 veículos na hora‐pico, considerando o cenário otimista de 2060. A espera de
veículos para acessar a portaria pode gerar impactos negativos no entorno portuário, bem
como atrasos no recebimento ou expedição das cargas.
» Redução da arrecadação da Autoridade Portuária devido à queda na movimentação de
cargas no Porto Público: com o passar dos anos e com a queda contínua da movimentação
portuária, as arrecadações referentes a todas as tabelas tarifárias sofreram impacto
negativo. Nesse contexto, destaca‐se, no período de 2014 a 2016, a diminuição de 87% das
receitas com armazenagem; a queda de 45% nas receitas das tarifas de acesso aquaviário;
e a redução de 40% na tabela de utilização da infraestrutura terrestre.
» Despejos irregulares de água de lastro no Porto de Cabelo: foram identificados no PCA
disponibilizado pela Companhia Docas‐PB, impactos ambientais causados pelo despejo de
água de lastro no Estuário do Rio Paraíba. Embora a Autoridade Portuária tenha informado
que realiza a fiscalização do lastro e deslastro através do monitoramento nas manobras de
atracação e desatracação das embarcações, a fim de evitar o despejo destas águas, a
implementação de um monitoramento qualitativo da água de lastro dos navios permitiria a
detecção de espécies exóticas e suas regiões de origem.
» Dificuldade de diálogo entre órgãos licenciadores, Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e a instalação portuária para melhorias no desempenho ambiental do Complexo: a
dificuldade de diálogo entre SUDEMA, a Prefeitura de Cabedelo e as instalações portuárias
prejudica uma análise integrada dos impactos locais causados pela atividade portuária, as
definições de ações a serem tomadas e as medidas mitigadoras cabíveis nestes casos.
»
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Entorno portuário histórico e urbanizado dificultam projetos de expansão: o fato da área
do entorno portuário, com exceção do Terminal Oxbow, estar localizado ne área urbanizada
do município de Cabedelo, dificulta projetos de expansão e potencializa os conflitos com as
habitações do entorno. Existem edificações residenciais próximas às instalações de granéis
líquidos e em área de Zona Especial Portuária (ZPE). Não estão previstas realocações ou
desapropriações dessa população, apesar dos fatores de risco gerados pela proximidade
com os granéis, do potencial uso indicado para a área ser o portuário. Da mesma forma,
existem áreas contíguas ao Porto que estão definidas pelo Plano Diretor Municipal como
Zona Especial de Interesse Histórico (ZEIH), a exemplo da Fortaleza de Santa Catarina de
Cabedelo, também inviabilizando a expansão portuária nas localidades.
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9.3.

MATRIZ SWOT
Forças

»
»
»
»
»
»

Característica multifuncional das instalações do
Complexo Portuário.
Existência de instalações especializadas na
movimentação de granéis líquidos combustíveis.
Condições favoráveis de infraestrutura nas
rodovias de acesso à hinterlândia (BR‐101 e BR‐
230).
Ações de investimento em infraestrutura e
sistemas de gestão por parte da Autoridade
Portuária.
Licenciamento ambiental do Porto de Cabedelo
regularizado.
Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de
Emergência Individual existentes na maioria dos
terminais arrendados.

Fraquezas
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Estado de conservação do Berço 101.
Infraestrutura deficitária de armazenagem de
derivados de petróleo (exceto GLP).
Restrições do canal de acesso.
Infraestrutura viária insatisfatória nas vias do
entorno portuário.
Pavimentação e sinalização horizontal e vertical
insatisfatórias no intraporto.
Ausência de sistema de agendamento integrado e
equipamentos de automatização nas portarias.
Carência de espaços utilizados como área de apoio
logístico.
Incompatibilidade entre o organograma que
representa a estrutura organizacional e o quadro de
pessoal da Docas‐PB.
CAP do Porto de Cabedelo inativo.
Docas‐PB responsável pela superestrutura no Porto.
Contratos de arrendamento vencidos no Porto
Público.
Falta de instrumentos de planejamento e gestão na
Autoridade Portuária.
Cargos de gerência ocupados por funcionários
comissionados na Docas‐PB.
Inexistência de instrumentos de planejamento de
Recursos Humanos na Docas‐PB.
Inexistência de uma sistemática de custeio na
Docas‐PB.
Baixo nível de recursos da Docas‐PB alocados em
ativo circulante.
Desequilíbrio entre as receitas tarifárias e
patrimoniais da Docas‐PB.
Dispersão de material particulado oriundo da
atividade portuária.
Ausência de estrutura de atendimento a
emergências no Complexo Portuário.
Ausência de monitoramento de água subterrânea
para terminais movimentadores de granéis líquidos.
Falta de diálogo entre órgãos licenciadores,
secretaria municipal de meio ambiente e a
instalações portuária para melhorias no
desempenho ambiental do Complexo.
SGA não implantado no Porto Organizado e
terminais arrendados.
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Oportunidades

Ameaças

»

»

»
»
»

Investimentos previstos para a ampliação da
capacidade de armazenagem do Porto.
Adequação da capacidade e segurança da BR‐230.
Melhorias nas vias do entorno do Complexo
Portuário.
Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no
Porto Público de Cabedelo.

»
»
»

»

Previsão e atualização do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI) e Zoneamento
urbano de Cabedelo.

»
»

»
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Déficit de capacidade na portaria da Autoridade
Portuária nos cenários futuros.
Déficit de capacidade na portaria do Terminal
Oxbow nos cenários futuros.
Redução da arrecadação da Autoridade Portuária
devido à queda na movimentação de cargas no
Porto Público.
Complexo Portuário inserido em uma área
ambientalmente sensível.
Despejos irregulares de água de lastro no Porto de
Cabelo.
Dificuldade de diálogo entre órgãos licenciadores,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a
instalações portuária para melhorias no
desempenho ambiental do Complexo.
Entorno portuário histórico e urbanizado dificulta
projetos de expansão.
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10. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS
Entre os objetivos deste Plano Mestre está a análise dos principais gargalos existentes
no Complexo Portuário de Cabedelo, 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. A partir dessas análises, elaborou‐se o Plano de Ações, apresentado nas seções
seguintes, em que estão elencadas todas as iniciativas necessárias para a adequação do
Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com elevado nível de serviço, à demanda
direcionada ao Complexo atualmente, bem como no futuro.
Para a construção do Plano de Ações, foram realizadas análises diagnósticas considerando
diversas frentes, a saber, a situação atual do Complexo Portuário, incluindo o diagnóstico das
instalações portuárias, das operações portuárias, dos acessos aquaviário e terrestre, das questões
ambientais, da relação porto–cidade e da gestão portuária. Nessas análises, ficaram evidentes as
restrições do canal de acesso, a infraestrutura viária insatisfatória nas vias do entorno portuário, a
ausência de estrutura de atendimento a emergências no Complexo Portuário e a ausência de
instrumentos de planejamento e gestão na Autoridade Portuária.
Por outro lado, nas análises prospectivas em que a projeção de movimentação de
cargas para o Complexo Portuário foi comparada à capacidade existente para cada carga, ficou
evidente a necessidade de investimento em infraestrutura portuária para fazer frente aos
déficits de capacidade identificados na armazenagem de derivados de petróleo (exceto GLP).
Além disso, foi identificado déficit de capacidade na portaria da Autoridade Portuária e Terminal
Oxbow nos cenários futuros.
As ações que compõem o Plano de Ações do Complexo Portuário de Cabedelo estão
organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias
operacionais, ii) investimentos portuários, iii) acessos ao Complexo Portuário, iv) gestão
portuária; v) meio ambiente; e vi) porto–cidade. Nesse sentido, as próximas seções apresentam
as ações sugeridas de acordo com cada um dos temas mencionados.
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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. Para o caso do Complexo Portuário de Cabedelo, foi identificada uma
ação nesse sentido, cuja descrição encontra‐se na próxima seção.

ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA PORTARIA NO PORTO
DE CABEDELO
»

Justificativa: as simulações realizadas nos acessos ao Porto de Cabedelo mostram que a
portaria da Autoridade Portuária tende a apresentar, nos cenários futuros, elevada formação de
filas em seus gates de entrada e saída nos períodos críticos. Tal situação poderá causar
transtornos nas operações e no entorno portuários devido às filas de espera formadas.

»

Objetivo: aumentar a capacidade de acesso e realizar melhorias na infraestrutura da
portaria da Autoridade Portuária, de forma a evitar formação de filas no entorno portuário
e no intraporto.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: três anos.

ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA PORTARIA NO
TERMINAL OXBOW
»

Justificativa: as simulações realizadas nos acessos ao Terminal Oxbow mostram que a
portaria do terminal, considerando os cenários futuros, tende a apresentar formação de
filas em seus gates de entrada e saída nos períodos críticos. Essa situação pode gerar
impactos negativos no entorno portuário e na própria operação de descarga de coque no
terminal, devido às filas de espera formadas.

»

Objetivo: aumentar a capacidade de acesso e realizar melhorias na infraestrutura da
portaria do Terminal Oxbow de forma a evitar formação de filas no entorno portuário.

»

Descrição construção de novos gates na portaria do Terminal Oxbow.

»

Responsável: Terminal Oxbow/Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: cinco anos.

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO
DOS FLUXOS RODOVIÁRIOS NAS PORTARIAS E ADOÇÃO DE
SISTEMA DE AGENDAMENTO INTEGRADO
»

Justificativa: nas simulações do atendimento das portarias de acesso do Porto de Cabedelo,
observou‐se a tendência à formação de filas, além de constatar‐se a carência de
sincronismo na chega dos caminhões ao Complexo Portuário. Dessa forma, a implantação
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de um sistema de agendamento integrado, aliado à existência de equipamentos adequados
para otimização dos fluxos, como câmeras OCR, leitores biométricos e leitores RFID, pode
agilizar os procedimentos de entrada e saída de veículos, mitigando a formação de filas nos
acessos às instalações portuárias. Salienta‐se que algumas portarias já possuem câmeras
OCR e, portanto, tais equipamentos deverão ser integrados aos novos.
»

Objetivo: reduzir a formação de filas nas portarias do Porto de Cabedelo e melhorar a
gestão dos fluxos de acesso às instalações portuárias.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: três anos.

REPARO DA ESTRUTURA DO BERÇO 101
»

Justificativa: a estrutura de acostagem do Berço 101 atualmente apresentam condições
inadequadas às operações portuárias. Essa condição impacta na eficiência das operações
realizadas nesse trecho de cais, podendo gerar custos adicionais e influenciar sua competitividade.

»

Objetivo: promover reparos na estrutura do Berço 101.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Autoridade Portuária.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: um ano.

RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS
A Tabela 44 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais do
Complexo Portuário de Cabedelo.
Item
1
2

3

4

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
Descrição da ação
Instalação portuária
Status
Responsável
Estudos para ampliação da portaria no
Não
Porto de Cabedelo
Docas‐PB
Porto de Cabedelo.
iniciado
Docas‐PB
Estudos para ampliação da portaria no
Não
Terminal Oxbow
/Terminal
Terminal Oxbow.
iniciado
Oxbow
Instalação de equipamentos para
otimização dos fluxos rodoviários nas
Complexo Portuário
Não
Docas‐PB
portarias e adoção de sistema de
de Cabedelo
iniciado
agendamento integrado
Não
Reparo da estrutura do berço 101
Porto de Cabedelo
Docas‐PB
iniciado

Prazo
3
anos
5
anos
3
anos
1 ano

Tabela 44 – Plano de ações: melhorias operacionais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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10.2.

INVESTIMENTOS 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 pela SNP/MTPA 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.

RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE
ARMAZENAGEM DE GRANÉIS LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS
»

Justificativa: na análise de comparação entre demanda e capacidade do Complexo Portuário,
foi identificado um iminente déficit de capacidade para armazenagem de granéis líquidos
combustíveis nos Terminais de Granéis Líquidos do Complexo Portuário de Cabedelo, os quais
recebem derivados de petróleo tanto do modal aquaviário, quanto do rodoviário.

»

Objetivo: expandir a capacidade de armazenagem de granéis líquidos combustíveis,
proporcionando adequadas condições de operação.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não há.

»

Prazo recomendado: três anos.

RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
A Tabela 45 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos investimentos
portuários do Complexo Portuário de Cabedelo.
Item
1

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
Descrição da ação
Instalação portuária
Status
Responsável
Resolução do déficit de capacidade de
armazenagem de granéis líquidos
Porto de Cabedelo
Não há
Docas‐PB
combustíveis

Prazo
1 ano

Tabela 45 – Plano de ações: investimentos portuários
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

220

PLANO MESTRE

10.3.

ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO

As ações voltadas para os acessos ao Complexo Portuário compreendem todas as
iniciativas que têm como objetivo melhorar as condições de escoamento, acesso e acessibilidade
das cargas às instalações do Complexo Portuário. As ações propostas envolvem tanto os acessos
à hinterlândia do Complexo Portuário, quanto seu entorno e acessos interno. As próximas
seções apresentam as ações sugeridas a respeito do tema.

APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO
»

Justificativa: o calado máximo operacional dos navios permitido no canal atualmente é
considerado uma restrição para a atração de novas cargas para o Complexo Portuário. Essa
restrição de calado resulta em operações de navios com lote inferior ao desejado pelos
operadores. Em termos de competitividade, a limitação impossibilita o desembarque de um
navio completo de combustíveis, sendo necessário realizar o alívio de carga no Complexo
Portuário de Suape. Com isso, algumas distribuidoras acabam comprando o combustível
diretamente em Suape e realizando o transporte até Cabedelo no modal rodoviário. Houve
um processo de dragagem no canal de acesso do Complexo Portuário de Cabedelo com
início em julho de 2010, porém o contrato com a construtora foi rompido em maio de 2012,
e as obras de dragagem foram interrompidas.

»

Objetivo: permitir o acesso de maiores embarcações no canal, a fim de aumentar a
competitividade do Complexo Portuário, na medida em que a formação de maiores lotes
de carga permite melhorar o custo logístico.

»

Descrição: deve‐se dar continuidade ao processo de dragagem iniciado em 2010.

»

Responsável: Docas‐PB e SNP/MTPA.

»

Status: obras interrompidas.

»

Prazo estimado: 5 anos.

ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DA BR‐
230
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»

Justificativa: há previsão de que alguns trechos da BR‐230 situados na hinterlândia e no
entorno portuário apresentem condições instáveis de trafegabilidade, nos cenários futuros,
caso não sejam tomadas ações mitigatórias. O trânsito de veículos de carga também
impacta na mobilidade da população, que utiliza a mesma via como acesso à região
metropolitana de João Pessoa.

»

Objetivo: aumentar a capacidade da via e melhorar a fluidez do tráfego, prezando pela
segurança e promovendo velocidade operacional adequada. A duplicação e triplicação da
via também contribuirá na mitigação dos conflitos com a mobilidade urbana local.

»

Descrição: implantação de segunda faixa em trechos de pista simples e de terceira faixa em
trechos atualmente duplicados, além construção de passarelas, viadutos, ciclovias, vias
marginais, e retornos operacionais.

»

Responsável: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: janeiro de 2020.
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DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA CONSTRUÇÃO
DO ARCO RODOVIÁRIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA
»

Justificativa: atualmente, verificam‐se interferências do tráfego de passagem,
especialmente de veículos de carga, no sistema viário urbano dos municípios de João
Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Conde e Lucena, comprometendo a qualidade da
mobilidade urbana das cidades e provocando elevação nos índices de acidentes e no custo
final dos transportes.

»

Objetivo: mitigar as interferências do tráfego de passagem na mobilidade urbana local,
melhorando a fluidez por meio da implantação de uma rota alterativa para os veículos que
se dirigem ao Complexo Portuário.

»

Descrição: implantação de uma nova rodovia para desviar o tráfego de longa distância da
região metropolitana de João Pessoa (PB). O traçado inicia‐se na interseção das rodovias
BR‐101 Sul e PB‐018, prolongando‐se até a BR‐230 e, na sequência, até a BR‐101 Norte, na
interseção com a PB‐025.

»

Responsável: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado da Paraíba (DER/PB).

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: um ano.

DESVIO DA INTERSEÇÃO DA BR‐230 COM A BR‐101 E
REBAIXAMENTO DE GREIDE DA BR‐101.
»

Justificativa: na análise dos acessos observou‐se que a interseção da BR‐101 com a BR‐230
apresenta o Viaduto de Várzea Nova em não conformidade ao gabarito mínimo
estabelecido pelo DNIT, implicando no fato de que caminhões com cargas mais altas que
5,0 m, que trafegam pela BR‐101, colidam com a laje inferior.

»

Objetivo: adequação do viaduto ao gabarito mínimo estabelecido pelo DNIT.

»

Descrição: rebaixamento do greide da BR‐101 sob a BR‐230, no município de Bayeux (PB),
incluindo, para isso, serviços de desvio de tráfego na interseção entre as rodovias.

»

Responsável: DNIT.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: janeiro de 2018.

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DO ENTORNO
PORTUÁRIO.
»

Justificativa: na análise qualitativa dos acessos observou‐se que as vias do entorno do
Complexo Portuário encontram‐se em leito natural ou com estado ruim de conservação do
pavimento e das sinalizações.

»

Objetivo: corrigir defeitos no pavimento e reforçar a sinalização, a fim de melhorar a fluidez
do tráfego e diminuir o risco de acidentes com pedestres e veículos.

»

Descrição: o projeto contempla a drenagem de águas pluviais e a pavimentação asfáltica de
2,2 km de vias do entorno portuário, além de serviços inerentes ao fornecimento, à
instalação e à remoção de dispositivos para melhoria das condições de segurança e tráfego.
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»

Responsável: Prefeitura Municipal de Cabedelo.

»

Status: análise de projeto.

»

Prazo recomendado: sem prazo definido.

IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL SUL
»

Justificativa: há previsão de que alguns trechos da hinterlândia, apresentem condições
instáveis de trafegabilidade, nos cenários futuros, caso não sejam tomadas ações
mitigatórias. O trânsito de veículos de carga também impacta na mobilidade da população,
que utiliza a mesma via como acesso à região metropolitana de João Pessoa.

»

Objetivo: aumentar a capacidade das rodovias da hinterlândia e melhorar o tráfego,
prezando pela segurança e promovendo velocidade operacional adequada.

»

Descrição: construção de uma nova rodovia, implantada como uma alternativa a BR‐230 para
os veículos com destino ou provenientes do Litoral Sul. A obra viária apresenta extensão de 9
km, em pista dupla, ligando a BR‐101 a PB‐008, no município de João Pessoa (PB).

»

Responsável: DER/PB.

»

Status: em execução.

»

Prazo recomendado: dezembro de 2017.

PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JAIR
CUNHA CAVALCANTI
»

Justificativa: há previsão de aumento na movimentação de cargas e de veículos no Complexo
Portuário para os anos futuros e, portanto, a pavimentação da avenida poderá contribuir para
manter condições estáveis de trafegabilidade no acesso ao Porto de Cabedelo.

»

Objetivo: melhorar as condições de mobilidade urbana da região, a medida em que confere
uma alternativa à BR‐230, oferecer comodidade e segurança aos usuários da via, reduzir os
tempos de viagem, além de melhorar a qualidade de vida da população local.

»

Descrição: pavimentação asfáltica de um trecho de 2,1 km, em pista simples, além de
serviços de terraplenagem, sistema de drenagem, calçadas em concreto, sinalização vertical
e horizontal.

»

Responsável: DER/PB.

»

Status: em execução.

»

Prazo recomendado: outubro de 2017.

MELHORIA NA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO
PORTO
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»

Justificativa: na análise qualitativa dos acessos internos observou‐se que as vias do Porto
de Cabedelo encontram‐se em estado ruim de conservação do pavimento.

»

Objetivo: corrigir defeitos no pavimento, a fim de melhorar a fluidez do tráfego, com aumento
da eficiência das operações, e diminuir o risco de acidentes com pedestres e veículos.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Cabedelo.
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»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

MELHORIA NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS
INTERNAS DO PORTO
»

Justificativa: na análise qualitativa dos acessos internos observou‐se que as vias do Porto
de Cabedelo carecem de sinalização horizontal, a qual encontra‐se desgastada.

»

Objetivo: reforçar a sinalização horizontal, a fim de melhorar a fluidez do tráfego, com aumento
da eficiência das operações, e diminuir o risco de acidentes com pedestres e veículos.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUARIO
A Tabela 46 apresenta o resumo das ações referentes aos acessos sugeridos para o
Complexo Portuário de Cabedelo.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
Item
1
2

3

4

5
6
7
8
9

Descrição da ação
Aprofundamento do canal
de acesso
Adequação de capacidade e
segurança da BR‐230
Desenvolvimento de estudos
para construção do Arco
Rodoviário Metropolitano de
João Pessoa
Desvio da interseção da BR‐
230 com a BR‐101 e
rebaixamento de greide da
BR‐101.
Pavimentação e drenagem
das vias do entorno
portuário.
Avenida Perimetral Sul
Pavimentação e urbanização
da Av. Jair Cunha Cavalcanti
Melhoria na pavimentação
das vias internas do porto
Melhoria na sinalização
horizontal das vias internas
do Porto de Cabedelo

Instalação portuária

Status
Obras
interrompidas
Em
andamento

Responsável
Docas‐PB e
SNP/MTPA
DNIT

Janeiro
2020

Complexo Portuário
de Cabedelo

Não iniciado

DER/PB

Um ano

Complexo Portuário
de Cabedelo

Em
andamento

DNIT

Janeiro
2018

Complexo Portuário
de Cabedelo

Não iniciado

Prefeitura
Municipal de
Cabedelo

Sem prazo
definido

Complexo Portuário
de Cabedelo
Complexo Portuário
de Cabedelo

Em
andamento
Em
andamento

Porto de Cabedelo

Não iniciado

Docas‐PB

Porto de Cabedelo

Não iniciado

Docas‐PB

Porto de Cabedelo
Complexo Portuário
de Cabedelo

DER/PB
DER/PB

Prazo
5 anos

Dezembro
2017
Outubro
2017
Ação
contínua
Ação
contínua

Tabela 46 – Plano de ações: acessos ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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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 junto a 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.

READEQUAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA DOCAS‐PB
» Justificativa: incompatibilidade entre o organograma e o quadro de pessoal da Docas‐PB e
incoerências entre as nomenclaturas dos setores.
»
Objetivo: manter o organograma atualizado de forma a apoiar a gestão de RH.
»

Descrição: reformulação do organograma de forma a torná‐lo compatível com a atual
estrutura organizacional. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos
pela Docas‐PB e detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: seis meses.

NOMEAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E MEMBROS DO CAP
»

Justificativa: atualmente, o CAP do Porto de Cabedelo não está se reunindo, pois falta a
nomeação do presidente para que o vice‐presidente e os demais participantes sejam
também nomeados.

»

Objetivo: nomear os representantes das classes que compõem o CAP, para que o
cronograma de reuniões do referido Conselho seja retomado, aumentando a participação
da comunidade portuária nas definições referentes ao Porto.

»

Descrição: a SNP/MTPA, em conjunto com os setores quem compõem o CAP, deve ser incitada
a nomear os membros e representantes das classes. A forma, etapas e cronograma para essa
ação devem ser definidos pelos responsáveis e detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB e SNP/MTPA.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: seis meses.

REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE
ARRENDAMENTO

225

»

Justificativa: existem três contratos de transição vigentes no Porto de Cabedelo e um
contrato de arrendamento está vencido.

»

Objetivo: regularizar a exploração das áreas públicas sujeitas a contratos de transição ou
com contratos vencidos.

»

Descrição: inserção das áreas com contratos de transição nos blocos de Leilões da ANTAQ
e no PAP, e regularização da exploração das áreas com contratos vencidos. A forma, etapas
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e cronograma para essa ação devem ser definidos pelos responsáveis e detalhados no PDZ
do Porto de Cabedelo.
»

Responsável: Docas‐PB, SNP/MTPA e ANTAQ.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: um ano.

ARRENDAMENTO DE ÁREAS OCIOSAS NO PORTO DE
CABEDELO
»

Justificativa: o Porto de Cabedelo possui diversas áreas passíveis de exploração e já houve
contatos de diferentes empresas interessadas em explorar algumas delas.

»

Objetivo: otimizar a utilização do espaço público e aumentar a arrecadação da autoridade
portuária.

»

Descrição: compatibilização das áreas ociosas aos resultados de demanda e capacidade
operacional do Plano Mestre e às diretrizes do PNLP e PGO. Se for o caso, inserir as áreas
passíveis de exploração nos blocos de Leilões da ANTAQ e no PAP, e regularizar a exploração
da área com contrato vencido. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser
definidos pelos responsáveis e detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB e SNP/MTPA.

»

Status: Em andamento.

»

Prazo recomendado: dois anos.

MELHORIAS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
»

Justificativa: a Docas‐PB utiliza‐se de precárias ferramentas de gestão, não possui um sistema
integrado de informações (ERP) e carece de um planejamento estratégico estruturado.

»

Objetivo: aprimorar o planejamento e a gestão da AP por meio da implantação de sistemas
gerenciais e de planejamento, visando aumentar a eficiência e a segurança no repasse e no
recebimento das informações, qualificando os processos administrativos e diminuindo a
probabilidade de erros gerenciais.

»

Descrição: implantação de sistemas gerenciais e de planejamento para a gestão da
Autoridade Portuária. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos
pela Docas‐PB e detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.
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IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE METAS DE DESEMPENHO
EMPRESARIAL
»

Justificativa: com a implantação de indicadores gerenciais e de um plano de metas baseado nas
diretrizes da SNP/MTPA, será possível gerenciar melhor as ações e resultados da empresa, bem
como incentivar a eficiência por meio de remuneração variável dos dirigentes.

»

Objetivo: implantar indicadores, metas e remuneração variável dos gestores da Docas‐PB.

»

Descrição: implantação de indicadores, metas e remuneração variável dos gestores da
Docas‐PB, com base no Plano de Metas de Desempenho Empresarial e Remuneração
Variável da SNP/MTA. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos
pela Docas‐PB e detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RH DA DOCAS‐PB
»

Justificativa: apenas 11% do quadro de pessoal da Docas‐PB é efetivo. Além disso, não há
um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários e nem um plano de
capacitação estruturado.

»

Objetivo: aprimorar os processos de seleção, retenção e capacitação de pessoal, incluindo
o desenvolvimento de um plano de cargos e salários, visando potencializar a gestão do
conhecimento na Docas‐PB.

»

Descrição: elaboração e implantação de um plano geral de RH. A forma, etapas e
cronograma para essa ação devem ser definidos pela Docas‐PB e detalhados no PDZ.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: três anos.

IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE CUSTEIO DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
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»

Justificativa: a Docas‐PB não possui 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 da Autoridade Portuária.

»

Objetivo: auxiliar na redução de gastos excessivos e na realização de ações que promovam
uma alocação eficiente dos recursos da Docas‐PB.

»

Descrição: estruturação e implantação de um sistema de custos de setores e serviços. A
forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos pela Docas‐PB e
detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.
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BUSCA DE EQUILÍBRIO ENTRE AS RECEITAS TARIFÁRIAS
E PATRIMONIAIS DA AUTORIDADE PORTUÁRIA
»

Justificativa: observa‐se uma dependência da Docas‐PB em relação às receitas tarifárias, as
quais são influenciadas pela movimentação do porto, fator exógeno e além do poder de
decisão e gestão da Autoridade Portuária.

»

Objetivo: buscar maior equilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais, evitando
inseguranças quanto às receitas futuras.

»

Descrição: realização e implementação de um planejamento para fomentar as receitas com
arrendamentos. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos pela
Docas‐PB e detalhados no PDZ do Porto de Cabedelo.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 47 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão
portuária.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
Descrição da ação
Instalação portuária
Status
Responsável
Readequação do organograma da
Porto de Cabedelo
Não iniciado Docas‐PB
Docas‐PB
Nomeação da presidência e
Em
Docas‐PB e
Porto de Cabedelo
membros do CAP
andamento
SNP/MTPA
Docas‐PB,
Regularização dos contratos de
Em
Porto de Cabedelo
SNP/MTPA e
arrendamento
andamento
ANTAQ
Arrendamento de áreas ociosas no
Em
Docas‐PB e
Porto de Cabedelo
Porto de Cabedelo
andamento
SNP/MTPA
Melhorias no planejamento e
Porto de Cabedelo
Não iniciado Docas‐PB
gestão da Autoridade Portuária
Implantação de Plano de Metas de
Porto de Cabedelo
Não iniciado Docas‐PB
Desempenho Empresarial
Aprimoramento da gestão de RH da
Porto de Cabedelo
Não iniciado Docas‐PB
Docas‐PB
Implantação de uma sistemática de
Porto de Cabedelo
Não iniciado Docas‐PB
custeio da Autoridade Portuária
Busca de equilíbrio entre as receitas
tarifárias e patrimoniais da
Porto de Cabedelo
Não iniciado Docas‐PB
Autoridade Portuária

Prazo
6
meses
6
meses
1 ano
2 anos
2 anos
2 anos
3 anos
2 anos
2 anos

Tabela 47 – Plano de ações: gestão portuária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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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.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO PORTO DE
CABEDELO
» Justificativa: uma das diretrizes da ANTAQ é a implementação das agendas ambientais
portuárias e o estabelecimento e execução do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de
acordo com a Portaria nº 104/2009 da SNP, colocando os portos em condições de obterem
certificados internacionais e atenderem as demandas ambientais. A implementação e
execução do SGA engloba o controle ambiental dos impactos da atividade, a renovação das
licenças e regularização ambiental, além de estruturar o atendimento às emergências, com
a validação de riscos e planos de resposta.
» Objetivo: elaboração da Agenda Ambiental e implantação do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), estruturando‐os de acordo com os referenciais da ISO 14001.
» Descrição: implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e de um Sistema de
Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) no Porto de Cabedelo.
» Responsável: Docas‐PB e terminais arrendados que não possuem SGA.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 5 anos.

CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO AMBIENTAL E DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
» 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: Docas‐PB e terminais arrendados.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: cinco anos.
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AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE
MONITORAMENTOS AMBIENTAIS
»

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 para acompanhar tais impactos. A SUDEMA exige da
Autoridade Portuária, através da LO nº 567/2017 que sejam enviados relatórios semestrais
dos monitoramentos propostos no PCA. Entretanto, no PCA são propostos o
monitoramento da água de abastecimento, o controle da fauna sinantrópica e o controle
da água de lastro. Não são propostos monitoramentos da água estuarina do Rio Paraíba, da
biota aquática, dos sedimentos, da qualidade do ar e de ruídos, apesar de serem
identificados, no PCA, impactos relacionados a esses aspectos.

»

Objetivo: garantir a mitigação dos impactos ambientais no meio físico e biótico descritos
no PCA do Porto de Cabedelo.

»

Descrição: realização de estudos para a avaliar a necessidade de monitoramentos, como
do corpo hídrico devido ao carreamento de materiais e substâncias, da qualidade do ar
devido à geração de material pulverulento, de ruídos devido à movimentação de caminhões
e utilização de equipamentos, e de biota devido à possibilidade de introdução de espécies
exóticas pelo lançamento da água de lastro.

»

Responsável: Docas‐PB.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: um ano.

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DRENAGEM DE
EFLUENTES OPERACIONAIS PERCOLADOS
»

Justificativa: as atividades de limpeza de máquinas e equipamentos realizadas nos pátios
podem carrear diversos tipos de sólidos ou outros componentes à rede de drenagem
pluvial, sendo despejados sem tratamento prévio no corpo receptor. De acordo com a
Resolução Conama nº 430/2011, não é permitido o lançamento de efluentes com
parâmetros fora dos padrões estabelecidos. Dessa forma, é necessário que os efluentes
operacionais sejam coletados separadamente e passem por sistema de tratamento.

»

Objetivo: minimizar o lançamento de efluentes operacionais não tratados, com
carreamento de sólidos com a água da chuva para o estuário do Rio Paraíba.

»

Descrição: implementação de uma rede de drenagem de efluentes operacionais percolados
nos locais onde são realizadas atividades cotidianas de lavação de máquinas, equipamentos,
carros, entre outros.

»

Responsável: Docas‐PB e terminais arrendados.

»

Status: não iniciado

»

Prazo recomendado: cinco anos.
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MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO À
EMERGÊNCIAS
»

Justificativa: o Porto de Cabedelo não possui estruturas físicas de atendimento a
emergências e não há equipamentos e equipe própria treinada para a ocorrência de
acidentes. Em caso de emergências, a falta de investimentos em equipamentos e
treinamentos pode ser prejudicial no pronto atendimento, dificultando a minimização dos
impactos em acidentados, e no meio ambiente.

»

Objetivo: minimizar os danos ambientais e garantir a segurança dos trabalhadores em
acidentes e situações de emergências.

»

Descrição: Implementação de estrutura própria de atendimento a emergências e compra
de equipamentos, ou realização de contrato com empresa terceirizada para a realização dos
procedimentos e treinamentos.

»

Responsável: Docas‐PB, terminais arrendados, SUDEMA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

RESUMO – MEIO AMBIENTE
A Tabela 48 apresenta o resumo das ações voltadas ao meio ambiente sugeridas para
o Complexo Portuário de Cabedelo.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
Item
1
2
3
4
5

Descrição da ação

Instalação portuária

Implantação do Sistema de Gestão
Ambiental e de saúde e segurança do
trabalho no Porto de Cabedelo
Consolidação do núcleo ambiental e de
saúde e segurança do trabalho
Avaliação da possibilidade de
implantação de monitoramentos
ambientais
Implementação do serviço de
drenagem de efluentes operacionais
percolados
Melhorias na infraestrutura de
atendimento à emergências

Status

Responsável
Docas‐PB e terminais
arrendados que não
possuem SGA
Docas – PB e terminais
arrendados

Prazo

Complexo Portuário de
Cabedelo

Não
iniciado

Complexo Portuário de
Cabedelo

Não
iniciado

Complexo Portuário de
Cabedelo

Não
iniciado

Docas – PB

1 anos

Complexo Portuário de
Cabedelo

Não
iniciado

Docas‐PB, terminais
arrendados

5 anos

Complexo Portuário de
Cabedelo

Não
iniciado

Docas‐PB, terminais
arrendados, SUDEMA

2 anos

5 anos
5 anos

Tabela 48 – Plano de Ações: meio ambiente
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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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.

FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO (PDDI) E SEU ZONEAMENTO
»

Justificativa: existem incompatibilidades entre alguns usos definidos pelo Zoneamento
municipal e as áreas do Terminal Oxbow, M. Dias Branco e a área em estudo para a
instalação de um TUP. A Prefeitura está formando uma comissão de gestão do município
para iniciar o processo de revisão do PDDI e do zoneamento urbano e pretende integrar a
comunidade portuária nas discussões inerentes ao processo.
» Objetivo: a integração entre os diferentes envolvidos no processo, como a Prefeitura, o
IPHAN, os terminais arrendados, o Porto e a população permite que haja uma adequação
das incompatibilidades de usos e zoneamentos das áreas do município e das de uso
portuário de forma a desenvolver as áreas da forma adequada.

»

Descrição: participação da Autoridade Portuária e incentivo aos terminais arrendados e
operadores que também participem das etapas de atualização do PDDI e do zoneamento,
a exemplo das audiências públicas.
Responsável: Docas‐PB, terminais arrendados, operadores e Prefeitura Municipal de
Cabedelo

»
»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E AÇÕES
CONJUNTAS ENTRE A AUTORIDADE PORTUÁRIA, EMPRESAS
PRIVADAS E O PODER PÚBLICO
» Justificativa: a visão compartilhada, o diálogo e as ações integradas no espaço da cidade
podem beneficiar o desenvolvimento de Cabedelo e da atividade portuária. Além da
participação no processo de atualização do PDDI e do Zoneamento urbano, o planejamento
e a realização de ações conjuntas podem contribuir para a execução de obras viárias, de
revitalização urbana e de atendimento ao potencial turístico da região, possibilitando,
inclusive, a mitigação de impactos gerados pela atividade portuária na região urbanizada de
Cabedelo.
» Objetivo: a realização de projetos e ações integradas ao Poder Público, como a participação
na elaboração de instrumentos de planejamento territorial nos processos de adequação
fundiária e em obras de infraestrutura urbana e viária, viabilizam a expansão portuária e a
promoção de benfeitorias no espaço de interface porto–cidade.
»

Descrição: discussão entre Autoridade Portuária, terminais arrendados, prefeitura e
Governo do Estado para que o desenvolvimento de estudos e projetos para a região do
entorno portuário seja realizado de forma integrada.
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» Responsável: Docas‐PB, terminais arrendados, operadores e Prefeitura Municipal de
Cabedelo e Governo do Estado da Paraíba.
»

Status: iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE
INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS COM AS COMUNIDADES NO
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
» Justificativa: a aproximação do Porto com a população residente no seu entorno é essencial
para uma relação harmoniosa entre ambos e mitigação de impactos gerados pela atividade
portuária. Essas iniciativas abrangem aspectos de Cidadania, Educação, Meio Ambiente,
Saúde, Segurança e Incentivo à Cultura e podem incidir sobre diferentes impactos.
» Objetivo: dar continuidade, realizar e acompanhar o andamento de iniciativas e ações que
qualifiquem a relação socioambiental do Porto com a população do seu entorno.
» Descrição: Realização, acompanhamento e incentivo da Autoridade Portuária, à
participação de ações socioambientais que envolvam terminais arrendados, prefeitura e
Governo do Estado.
» Responsável: Docas‐PB, terminais arrendados, operadores, Prefeitura Municipal de
Cabedelo e Governo do Estado da Paraíba.
» Status: iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua

INCENTIVO A ESTUDOS E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE
VISEM A PRESERVAÇÃO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA
DO CABEDELO
» Justificativa: a proximidade da Fortaleza, patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, da
área portuária dificulta a preservação do local e o uso do seu potencial turístico. Salienta‐
se que a utilização do espaço público às margens da Rua Augusto Chericate como
estacionamento irregular de caminhões de carga prejudica não só a qualidade do espaço
urbano, como a preservação e utilização da Fortaleza.
» Objetivo: conscientização da importância da Fortaleza para a região, assim como o fomento
de ações que visem sua preservação e utilização do potencial turístico‐cultural, a exemplo
da regulamentação de áreas apropriadas ao estacionamento de caminhões.
» Descrição: incentivo da Autoridade Portuária a estudos e ações de preservação da Fortaleza
de Santa Catarina pela prefeitura e Governo do Estado, e fiscalização dos terminais
arrendados e operadores para que contribuam com a preservação e respeitem as limitações
de uso do local.
» Responsável: Docas‐PB, terminais arrendados, operadores e Prefeitura Municipal de
Cabedelo e Governo do Estado da Paraíba.
» Status: iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua
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RESUMO – PORTO–CIDADE
A Tabela 49 apresenta o resumo das ações sugeridas referentes à relação porto–cidade
sugeridas para o Complexo Portuário de Cabedelo.
Item

1

2

3

4

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
Descrição da Ação
Instalação portuária
Status
Responsável
Fomento e participação do
Docas‐PB, terminais
processo de atualização do Plano
Não
arrendados, operadores e
Diretor de Desenvolvimento
Complexo Portuário
iniciado Prefeitura Municipal de
Integrado (PDDI) e seu
Cabedelo
zoneamento
Docas‐PB, terminais
Fortalecimento da comunicação e
arrendados, operadores e
ações conjuntas entre a
Complexo Portuário Iniciado Prefeitura Municipal de
Autoridade Portuária, empresas
Cabedelo e Governo do
privadas e o Poder Público
Estado da Paraíba.
Acompanhamento, fomento e
Docas‐PB, terminais
Realização de iniciativas
arrendados, operadores e
Não
socioambientais com as
Complexo Portuário
Prefeitura Municipal de
iniciado
comunidades no entorno do
Cabedelo e Governo do
Complexo Portuário
Estado da Paraíba.
Docas‐PB, terminais
Incentivo estudos e fiscalização
arrendados, operadores e
de ações que visem a preservação
Complexo Portuário Iniciado Prefeitura Municipal de
da Fortaleza de Santa Catarina do
Cabedelo e Governo do
Cabedelo.
Estado da Paraíba.

Prazo
Ação
contínua

Ação
contínua

Ação
contínua

Ação
contínua

Tabela 49 – Plano de ações: porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Porto

Companhia Docas
da Paraíba

Licenças

LO nº 567/2017

Órgão
licenciador

SUDEMA

Data de
validade

21/03/2018

Observações
Licença de operação para
instalações portuárias,
compreendo a carga e descarga
de navios, armazenamento de
carga em geral, granel sólidos e
líquidos.

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
»

Obedecer fielmente às normas do Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SELAP).

»

Manter atualizado o Plano de Emergência Individual (PEI), e em conformidade com as Normas Técnicas e
Legais.

»

Apresentar Plano de Ação para atendimento das não conformidades evidenciadas no Relatório de Auditoria
Ambiental.

»

Apresentar novo Relatório de Auditoria Ambiental (RAA), até março de 2019, para análise e aprovação.

»

Cumprir com as recomendações do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e mantendo‐o atualizado.

»

Apresentar semestralmente à esta Sudema, um relatório do monitoramento do Plano de Controle
Ambiental.

»

Comunicar imediatamente qualquer acidente na área do empreendimento.

»

Manter em perfeito estado de operação o sistema de coleta, tratamento e disposição final dos seus
efluentes.

»

Atender às exigências e recomendações previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal de cunho
ambiental e urbanístico, incluindo o Código do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do município.

Tabela 50 – Licença de operação do Porto Público de Cabedelo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 2 – MAPA DAS RESTRIÇÕES AMBIENTAIS DO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO
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- 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.

- Área do Porto Organizado de Cabedelo:
Decreto de 24 de agosto de 2017.

- Vegetação:
Representa as áreas densamente arborizadas.

- 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.

Floresta Nacional
da Restinga
de Cabedelo

- 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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- 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.
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Mancha urbana - análise temporal de 1986 a 2016
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Fontes das bases de dados geográficos:
- Área do Porto Organizado de Cabedelo: Decreto de 24 de agosto de 2017.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 2007; Open Street Maps - OSM, 2016.

£
¤
PB004

284000

Mancha urbana gerada por classificação supervisionada das imagens do satélite Landsat dos anos de 1986,
1996, 2006 e 2016. As imagens Landsat foram obtidas por meio do software Google Earth Pro. Foram escolhidas
as cenas com menor taxa de nuvens por ano.

- Sistema ferroviário: Agência Nacional de Trasportes Terrestres - ANTT, 2006.

291000

298000

305000

Mapa elaborado em setembro de 2017
por Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

PLANO MESTRE

APÊNDICE 4 – MAPA DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
DE CABEDELO

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

Área do Porto Organizado

9238000
9236000

289000

297000

I - Área terrestre do porto

292000

Localização

295000

£
¤

298000

301000

304000

PB019

Lucena

9224000

9224000

9229500

9229500

9227000

9238000
9236000

9230000

Área do entorno do Porto

296500

9230000

296000

9227000

302000

9234000

9221000

9221000
9229000

£
¤
9218000

9218000

PB008

9215000
9228500

9230000

9228500

100

296000

9228000

296000

Porto Organizado de Cabedelo

Sistema rodoviário

Sistema ferroviário

Divisão intermunicipal

2 Km

289000

Massa d'água
292000

295000

298000

301000

304000

Localização

Convenções Cartográficas

200 m

Área do Porto Organizado de Cabedelo

296500

296500

297000

297000

Porto Organizado
de Cabedelo

Ceará

Rio Grande do Norte

9224500

II - Área terrestre do porto
9224500

9228000

Paraíba

Porto Organizado
de Cabedelo

9226000

9226000

1

Convenções cartográficas

João
Pessoa

Bayeux
0

0

Oceano Atlântico

Cabedelo
BR230

9232000

9232000
9230000

I

Oceano Atlântico

£
¤

9229000

9234000

Santa
Rita

9224000

9224000

9224000

II

9224000

0

500

1.000 Km

de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações portuárias

Fontes das bases de dados geográficos:

9222000

- Porto Organizado de Cabedelo (poligonal): Decreto de 24 de agosto de 2017.

296000

Convenções Cartográficas

Área do Porto Organizado de Cabedelo

298000

300000

302000

9223500

- Porto Organizado de Cabedelo (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.

9223500

9222000

estejam sob jurisdição da autoridade portuária.

1.000 m

100 Km

Pernambuco

O Decreto de 24 de agosto de 2017 apresenta a seguinte definição:

ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação

500

50

Caracterização da Área do Porto Organizado de Cabedelo:

"A área do Porto Organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso

0

0

0

100

Convenções Cartográficas

200 m

296000

Área do Porto Organizado de Cabedelo

296500

297000

- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007.
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Carga
Derivados de
petróleo
(exceto GLP)
Derivados de
petróleo
(exceto GLP)
Derivados de
petróleo
(exceto GLP)
Trigo
Trigo
Trigo
Malte e
cevada
Malte e
cevada
Malte e
cevada
Coque de
petróleo
Coque de
petróleo
Coque de
petróleo
Ilmenita
Ilmenita
Ilmenita
Granito
Granito
Granito
Outros
Outros
Outros
Total
Total
Total

Tipo de navegação

Sentido

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Cabotagem

Desembarque

Otimista

457.015

596.970

659.611

734.468

813.591

890.486

965.905

1.040.946

1.116.059

1.191.162

Cabotagem

Desembarque

Pessimista

457.015

585.184

630.553

684.479

738.897

787.814

832.104

875.234

918.389

961.537

Cabotagem

Desembarque

Tendencial

457.015

591.077

645.082

709.473

776.244

839.150

899.005

958.090

1.017.224

1.076.350

Longo curso
Longo curso
Longo curso

Desembarque
Desembarque
Desembarque

Otimista
Pessimista
Tendencial

244.734
244.734
244.734

262.539
257.390
259.965

274.144
262.146
268.145

290.892
271.222
281.057

312.190
283.714
297.952

318.228
281.772
300.000

322.172
277.828
300.000

326.129
273.871
300.000

330.086
269.914
300.000

334.044
265.956
300.000

Longo curso

Desembarque

Otimista

66.126

68.870

80.292

94.759

105.122

106.516

107.929

109.347

110.766

112.184

Longo curso

Desembarque

Pessimista

66.126

67.425

76.535

87.910

94.878

93.484

92.071

90.653

89.234

87.816

Longo curso

Desembarque

Tendencial

66.126

68.147

78.413

91.335

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Longo curso

Desembarque

Otimista

94.415

356.239

475.037

508.627

541.058

571.436

600.583

629.688

658.798

687.908

Longo curso

Desembarque

Pessimista

94.415

104.617

118.810

135.859

154.485

173.727

193.005

212.269

231.533

250.796

Longo curso

Desembarque

Tendencial

94.415

352.326

463.402

489.394

513.479

534.881

554.456

573.141

592.408

611.709

Longo curso
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Outros
Outros
Outros
Total
Total
Total

Embarque
Embarque
Embarque
Embarque
Embarque
Embarque
Outros
Outros
Outros
Total
Total
Total

Otimista
Pessimista
Tendencial
Otimista
Pessimista
Tendencial
Otimista
Pessimista
Tendencial
Otimista
Pessimista
Tendencial

26.196
26.196
26.196
30.248
30.248
30.248
27.503
27.503
27.503
946.237
946.237
946.237

28.305
28.080
28.192
32.235
31.979
32.107
482.288
32.171
39.869
1.827.446
1.106.845
1.371.682

31.537
30.974
31.255
35.857
35.217
35.537
488.614
34.553
45.557
2.045.092
1.188.788
1.567.392

35.501
34.518
35.010
39.402
38.311
38.856
493.020
37.488
49.248
2.196.669
1.289.786
1.694.372

39.872
38.377
39.125
42.147
40.566
41.356
497.520
40.441
52.931
2.351.501
1.391.357
1.821.087

44.416
42.317
43.366
44.037
41.955
42.996
501.147
42.541
55.692
2.476.265
1.463.610
1.916.086

48.996
46.204
47.600
45.481
42.889
44.185
504.618
44.428
58.232
2.595.684
1.528.529
2.003.478

53.577
50.070
51.823
46.900
43.792
45.346
508.076
46.277
60.722
2.714.661
1.592.166
2.089.121

58.157
53.934
56.045
48.320
44.697
46.508
511.536
48.128
63.230
2.833.722
1.655.828
2.175.416

62.737
57.799
60.268
49.740
45.601
47.671
514.997
49.978
65.739
2.952.773
1.719.482
2.261.736

Tabela 51 – Cenários de projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Cabedelo – entre 2016 (Observado) e 2060 (Projetado), em toneladas
Fonte: DOCAS‐PB (2017a; 2017b), ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de cargas
inerentes ao Complexo Portuário estudado (Porto Público e TUPs), fornecendo todos os
subsídios que balizaram a construção dos números. 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), bem como avaliando o impacto da projeção de demanda portuária sobre
o acesso aquaviário e sobre os acessos terrestres.
O detalhamento das análises a serem realizadas para avaliar cada um dos aspectos
mencionados encontra‐se nas próximas seções.

Demanda sobre as instalações portuárias
Primeiramente, é feita uma projeção de demanda preliminar, a partir de dados
estatísticos e de uma análise de mercado, de forma que os resultados sejam compatíveis com
as projeções e carregamento de malha do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP). Após as
visitas ao Complexo Portuário, caso sejam identificadas necessidades de ajustes – com base em
divergências nas expectativas de crescimento e em novos investimentos na área de influência
do Complexo –, estes serão realizados e, assim, será obtida a projeção de demanda de cargas
tendencial do Complexo Portuário.

Estimativa de projeção de demanda de longo curso
Para o Complexo Portuário de Cabedelo, 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 94.

Figura 94 – Fluxograma de estudo para planejamento de transportes
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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.
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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 95 exibe um fluxograma dessa etapa do projeto.
Volume de
Importações

PIB Doméstico

Taxa de câmbio
real

Volume de
Exportações

Preço das
commodities

PIB Mundial

ESTIMAÇÃO + PROJEÇÃO
Estimativa das funções
exportação/importação

+

Valores projetados para as
variáveis explanatórias

Valores projetados para
exportação/importação

Figura 95 – Fluxograma da projeção de demanda de cargas
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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.
O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada carga
de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na figura a seguir.
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Figura 96 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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 SEP18), 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.

18

Sigla referente à extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) – atual Secretaria Nacional de
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
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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 Cabedelo. 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 97 apresenta a equação utilizada para
estimar e projetar os fluxos de cabotagem.

Figura 97 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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 98.

Figura 98 – Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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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 Cabedelo, projetada para o período de 2017 a 2060. Salienta‐se que para
alguns grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e cabotagem há
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resultados idênticos aos apresentados no PNLP 2017, isto é, coeficientes estimados para o PNLP são
os mesmos apresentados para projetar a demanda dos portos, enquanto que para outros fluxos
foram estimados novos parâmetros, conforme os resultados apresentados a seguir.

Derivados de Petróleo (exceto GLP)
As elasticidades da demanda estimadas para derivados de petróleo estão detalhadas
a seguir. Em suma, os determinantes da demanda por desembarques de cabotagem foram o PIB
das microrregiões de destino e a movimentação passada.
Variable

Coefficient

C

5,141916064

LOG(PIB)

0,646553351

LOG(KG(‐1))

0,28139873

Tabela 52 – Coeficientes estimados para cabotagem de derivados de petróleo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de cabotagem em relação ao PIB utilizado,
temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino impacta num crescimento
de 6,4% no desembarque de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Cabedelo.
No período observado, destaca‐se o crescimento das movimentações de importação de
derivados de petróleo (exceto GLP) 121% entre 2015 e 2016. Apesar da queda no consumo de
combustíveis no país no mesmo ano, esse aumento pode ser justificado pelo crescimento das
importações por terceiros que ocorreu a partir da abertura do mercado de combustíveis por parte
da Petrobras para o setor privado. Aliado a isso, tem‐se o aumento dos preços internos de derivados
de petróleo em relação aos internacionais, acarretando em queda do share da Petrobras na venda
doméstica de derivados de petróleo para 49% (O GLOBO, 2017; FOLHA, 2017).
Essa tendência deve se manter especialmente no curto prazo, devido ao crescimento da
demanda interna, à maior competitividade dos preços do combustível internacional e à carência
de investimento no setor de refino de petróleo do país.
Além dos fatores acima citados, a importação de derivados de petróleo tende a ser
limitada a um pequeno número de portos, os quais servem como hubs na distribuição dos
derivados aos outros portos nacionais, seja pela possibilidade de movimentação de navios de
maior porte ou por questões acerca da estrutura alfandegária. Diante desse contexto, em 2016,
o Complexo Portuário de Cabedelo movimentou 457 mil toneladas de derivados de petróleo
(exceto GLP), por desembarques em vias de cabotagem.
No Gráfico 35 é apresentada a projeção de demanda para o Complexo Portuário de
Cabedelo.
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Gráfico 35 – Projeção de demanda de cabotagem de derivados de petróleo (exceto GLP)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A demanda de combustíveis tem como um dos principais determinantes a variação de
renda do mercado consumidor. Dessa forma, no período recente ocorreu uma queda na
demanda, devido à recessão econômica recente. Entretanto, médio e longo prazo, espera‐se
que a economia recupere sua trajetória de crescimento, resultando em aumento da demanda
por derivados de petróleo.
Diante desse contexto, a taxa de crescimento para o total de movimentações de
derivados de petróleo no Complexo Portuário de Cabedelo é de 1,6% ao ano.

Trigo
As elasticidades da demanda estimadas para trigo estão detalhadas a seguir. Em suma,
os determinantes da demanda por importação foram o PIB das microrregiões de destino, a
movimentação passada e o câmbio com os países de origem.
Variable
C
LOG(PIB)
LOG(CAMBIO)
LOG(KG(‐1))

Coefficient
10,23813228
0,489383076
‐0,380037431
0,264137349

Tabela 53 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de trigo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino impacta
num crescimento de 4,8% no desembarque de trigo no Complexo Portuário de Cabedelo. O
Gráfico 36 evidencia a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 36 ‐ Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de trigo e o desembarque do produto no
Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: AliceWeb (1997‐2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 2016, observou‐se a importação de 244 mil toneladas de trigo no Complexo
Portuário de Cabedelo. Essa movimentação costuma ter origem nos mesmos países, com
predominância majoritária da Argentina e dos Estados Unidos. Como destino, o trigo segue
principalmente para a fábrica do Grupo M. Dias Branco em Cabedelo, o Grande Moinho Tambaú,
que produz macarrão e farinha com o trigo importado. No limiar de sua produção, a fábrica
consome cerca de 300 mil toneladas do grão, volume que torna fixa a demanda máxima desse
insumo pelo Complexo Portuário. Como não há a previsão de expansões para a fábrica, a
demanda por trigo deve ser limitada nesse montante.
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As projeções de movimentação para o Complexo Portuário de Cabedelo são
apresentadas no Gráfico 37.

PIB (Argentina)

Gráfico 37 – Projeção de demanda de importação de trigo vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diante do contexto detalhado acima, a taxa de crescimento para o total de importações
de trigo no Complexo Portuário de Cabedelo é de 0,4% ao ano.
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Coque de petróleo
A elasticidade da demanda estimada para o coque de petróleo está detalhada a seguir.
Em suma, o determinante da demanda por importação foi o PIB das microrregiões de destino.

Variable

Coefficient

C

10,97390925

LOG(PIB)

0,759648347

Tabela 54 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de coque de petróleo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino impacta
num crescimento de 7,6% no desembarque de coque de petróleo no Complexo Portuário de
Cabedelo. O Gráfico 38 evidencia a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 38 ‐ Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de coque de petróleo e o desembarque
do produto no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: AliceWeb (1997‐2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O coque de petróleo é subproduto do refino do petróleo, comumente utilizado como
combustível na indústria cimenteira ou em outras indústrias a depender do nível de enxofre e
outras impurezas a ele agregadas. O coque produzido nacionalmente possui baixo teor de
enxofre (BTE) e por isso possui maior valor agregado e é preferencialmente exportado para a
utilização em indústrias em que se exige uma maior pureza desse insumo. Quanto ao mercado
interno, principalmente no caso da indústria cimenteira, o teor de enxofre e outras impurezas
do coque de petróleo não é um fator altamente relevante e, portanto, a tendência é a
importação desse insumo com alto teor de enxofre (ATE), devido ao seu menor custo.
No ano de 2016, foram movimentadas 94 mil toneladas do produto, cerca de 6% do total
de coque importado pelo país. Em comparação aos anos imediatamente anteriores, percebeu‐
se uma forte redução em sua demanda no Porto. Essa redução foi atribuída à atividade da
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Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da qual diversas empresas passaram a comprar o coque
anteriormente importado. Contudo, o coque produzido pela refinaria deve seguir para outros
países e a demanda pelo produto vindo do mercado externo deve voltar ao patamar anterior e
ultrapassá‐lo no médio prazo. No Gráfico 39, são apresentadas as projeções de movimentação
para a carga no Complexo Portuário de Cabedelo.

PIB

Gráfico 39 – Projeção de demanda de importação de coque de petróleo vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em suma, com o cenário acima apresentado, espera‐se que haja um aumento na
demanda pelo coque de petróleo e que o crescimento da sua movimentação até 2060 seja de,
em média, 1,8% ao ano.

Malte e cevada
A elasticidade da demanda estimada para malte e cevada está detalhada a seguir. Em
suma, os determinantes da demanda por importação foram o PIB das microrregiões de destino
e as movimentações anteriores.
Variable

Coefficient

c

4,009928

LOG(PIB)

0,53262

LOG(KG(‐1))

0,559638

Tabela 55 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de malte e cevada
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino resulta num
crescimento de 5,3% no desembarque de malte e cevada no Complexo Portuário de Cabedelo.
O Gráfico 40 evidencia a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 40 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de malte e cevada e o desembarque do
produto no Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: AliceWeb (1997‐2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A movimentação de malte e cevada no Complexo Portuário de Cabedelo tem origem no
Uruguai e na Argentina e como destino as unidades da Ambev em João Pessoa e Recife, sendo
utilizada para a produção de cervejas. Em 2016, foram movimentadas 66 mil toneladas do
produto, o que conferiu ao complexo a 5ª posição em desembarques de malte e cevada, em
comparação às outras instalações portuárias nacionais.
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Assim como no caso do trigo, a demanda por malte e cevada é limitada de acordo com
a capacidade de utilização do insumo pelas fábricas implantadas na região. Sendo que, até o
momento, não há previsões de expansão da capacidade produtiva da fábrica da Ambev, não se
deve importar mais do que 100 mil toneladas do insumo anualmente, volume que representa o
limite com o qual a fábrica consegue operar. No Gráfico 41, são apresentadas as projeções de
movimentação para a carga no Complexo Portuário de Cabedelo.

PIB

Gráfico 41 – Projeção de demanda de importação de malte e cevada vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o que foi informado acima, espera‐se um crescimento de cerca de 1% ao
ano nas movimentações de malte dentro do Complexo Portuário de Cabedelo até 2060.
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Ilmenita
A elasticidade da demanda estimada para a ilmenita está detalhada a seguir. Em suma, os
determinantes da demanda por exportação do produto foram o PIB dos países de destino, a relação
de câmbio entre o real e as moedas correntes nos países de destino e as movimentações anteriores.
Variable

Coefficient

C

6,960496

LOG(PIB)

0,39083

LOG(CAMBIO)

0,31919

LOG(KG(‐1))

0,317115

Tabela 56 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de ilmenita
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

PIB dos países que importam ilmenita em
log

No que diz respeito à elasticidade da demanda de exportação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda dos países de destino impacta num
crescimento de 3,9% no embarque de ilmenita no Complexo Portuário de Cabedelo. O Gráfico
42 evidencia a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 42 ‐ Relação entre o PIB dos países importadores de ilmenita e o embarque do produto no
Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: AliceWeb (1997‐2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A ilmenita é um óxido mineral formado por oxigênio, ferro e titânio, do qual
normalmente se extrai o dióxido de titânio, utilizado para produzir pigmentos. A ilmenita
movimentada no Complexo Portuário de Cabedelo é produzida em Mataraca, no litoral norte da
Paraíba, onde está localizada a maior reserva nacional do minério (DNPM, 2014) e tem como
principal destino a França.
Em 2016 foram movimentadas 26 mil toneladas do produto e em 2060 espera‐se uma
movimentação de cerca de 60 mil toneladas, com um crescimento anual médio de 2%. Esse
aumento na movimentação deve‐se majoritariamente a gradual expectativa de retorno da
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demanda pelo minério advinda da indústria francesa. No Gráfico 43, são apresentadas as
projeções de movimentação para a carga no Complexo Portuário de Cabedelo.
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Gráfico 43 – Projeção de demanda de exportação de ilmenita vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Granito
A elasticidade da demanda estimada para o granito está detalhada a seguir. Em suma, os
determinantes da demanda por exportação do produto foram o PIB dos países de destino, a relação
de câmbio entre o real e as moedas correntes nos países de destino e as movimentações anteriores.
Variable

Coefficient

C

6,960496

LOG(PIB)

0,39083

LOG(CAMBIO)

0,31919

LOG(KG(‐1))

0,317115

Tabela 57 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de granito
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino impacta
num crescimento de 3,9% no embarque de granito no Complexo Portuário de Cabedelo. O
Gráfico 44 evidencia a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 44 ‐ Relação entre o PIB dos países importadores de granito e o embarque do produto no
Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: AliceWeb (1997‐2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O granito é uma rocha naturalmente encontrada ao longo da crosta terrestre, sendo
utilizado principalmente no setor de construção civil. O granito exportado pelo Complexo
Portuário de Cabedelo tem origem nos estados do Espírito Santo, Paraíba, Ceará e Rio Grande
do Norte e como principal destino a Itália.
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Da sua produção, 30 mil toneladas foram movimentadas em 2016 pelo complexo, o
que o confere a 3ª posição a nível nacional em movimentação de granito. Em 2060, é esperado
o embarque de cerca de 47 mil toneladas do produto, com um crescimento anual médio de 1%.
No, Gráfico 45 são apresentadas as projeções de movimentação para a carga no Complexo
Portuário de Cabedelo.
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Gráfico 45 – Projeção de demanda de exportação de granito vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Esse incremento da demanda pelo produto deve‐se principalmente à expectativa de
melhora nos indicadores econômicos da Itália, principal importador do produto. A taxa de
crescimento, porém, é baixa devido à tendência à conteinerização que o granito possui.
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APÊNDICE 8 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CAPACIDADE
DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
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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 Cabedelo.

Metodologia
Capacidade das instalações portuárias
Apresentar as premissas consideradas para o cálculo da capacidade, bem como
detalhar os números obtidos para cada carga relevante movimentada no complexo
considerando a capacidade de cais e armazenagem.
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.

Capacidade de movimentação no cais
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
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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.
. .

.

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);
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,
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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.
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.
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» 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).
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 até 2060.
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 4.2.1– Composição da frota de navios.
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 a demanda projetada para uma mercadoria em um trecho de cais.
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» 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.
» 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 a 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: E 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: Indica o percentual de utilização admissível para o 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
» 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:
. .

.

Ou, fazendo as modificações algébricas necessárias, chegamos a:
. .
∑

.

. .
.
∑

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
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capacidade de movimentação de uma mercadoria movimentada em um trecho de cais
utilizando a seguinte equação:
.
,

.

∑

.

,

,

Realizando as devidas manipulações algébricas chega‐se a seguinte equação:
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Onde , representa o tempo total de atendimento às embarcações que
movimentam a mercadoria i no trecho de cais j.
Já ∑

,
,

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 , .
Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (
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 a cima 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.
.
,

.
,

.

,

.

,

Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a
seguir da seguinte forma:
»
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Parâmetros de cálculo do Complexo Portuário de Cabedelo
Granéis líquidos combustíveis ‐ derivados de petróleo (exceto GLP)
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

457.015

591.077

645.082

709.473

776.244

839.150

899.005

958.090

1.017.224

1.076.350

Lote médio (t)

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

9.289,31

512,16

512,16

512,16

512,16

512,16

512,16

512,16

512,16

512,16

512,16

Tempo inoperante (h)

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

1.626.155

Berço 101

Produtividade (t/h)

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 58 – Parâmetros de cálculo de capacidade de derivados de petróleo (exceto GLP) – Trecho de cais 101
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Granel sólido vegetal
Trigo

Demanda (t)

103/105/107

Lote médio (t)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

244.734

259.965

268.145

281.057

297.952

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

13.747,28 13.832,40 14.075,27 14.318,13 14.538,46 14.611,90 14.979,12 14.979,12 14.979,12 14.979,12

Produtividade (t/h)

134,99

134,99

134,99

134,99

134,99

134,99

134,99

134,99

134,99

134,99

Tempo inoperante (h)

17,99

17,99

17,99

17,99

17,99

17,99

17,99

17,99

17,99

17,99

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

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

57,83%

44,90%

40,55%

39,56%

39,36%

38,69%

37,90%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801.429

622.818

564.008

551.685

550.308

541.339

532.244

523.036

513.961

505.186

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 59 – Parâmetros de cálculo de capacidade de trigo – trecho de cais 103/105/107
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Malte e cevada
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

66.126

68.147

78.413

91.335

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

5.510,46

Produtividade (t/h)

142,97

142,97

142,97

142,97

142,97

142,97

142,97

142,97

142,97

142,97

Tempo inoperante (h)

14,43

14,43

14,43

14,43

14,43

14,43

14,43

14,43

14,43

14,43

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

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

17,50%

13,20%

13,33%

14,49%

14,93%

14,58%

14,34%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216.542

163.265

164.932

179.280

184.697

180.446

177.415

174.345

171.320

168.395

Demanda (t)

103/105/107

Lote médio (t)

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 60 ‐ Parâmetros de cálculo de capacidade de malte e cevada – trecho de cais 103/105/107
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Granel sólido mineral

103/105/107

Coque de petróleo
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

94.415

352.326

463.402

489.394

513.479

534.881

554.456

573.141

592.408

611.709

Lote médio (t)

23.603

23.603

23.603

23.603

23.603

23.603

23.603

23.603

23.603

23.603

Produtividade (t/h)

261,13

261,13

261,13

261,13

261,13

261,13

261,13

261,13

261,13

261,13

Tempo inoperante (h)

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

8,96

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

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

10,80%

29,49%

34,05%

33,56%

33,13%

33,72%

34,36%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309.180

844.094

974.704

960.628

948.380

965.172

983.686

999.245

1.014.915

1.030.089

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 61 ‐ Parâmetros de cálculo de capacidade de coque de petróleo – trecho de cais 103/105/107
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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103/105/107

Ilmenita
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

26.196

28.192

31.255

35.010

39.125

43.366

47.600

51.823

56.045

60.268

Lote médio (t)

13.098

13.098

13.098

13.098

13.098

13.098

13.098

13.098

13.098

13.098

Produtividade (t/h)

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

Tempo inoperante (h)

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

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

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

4,07%

3,21%

3,12%

3,26%

3,43%

3,72%

4,01%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.784

67.542

65.742

68.720

72.262

78.253

84.449

90.351

96.017

101.488

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 62 – Parâmetros de cálculo de capacidade de ilmenita – trecho de cais 103/105/107
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Carga geral
Granito
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

30.248

32.107

35.537

38.856

41.356

42.996

44.185

45.346

46.508

47.671

6.049,49

3.588,68

3.588,68

3.588,68

3.588,68

3.588,68

3.588,68

3.588,68

3.588,68

3.588,68

Produtividade (t/h)

119,55

119,55

119,55

119,55

119,55

119,55

119,55

119,55

119,55

119,55

Tempo inoperante (h)

21,03

21,03

21,03

21,03

21,03

21,03

21,03

21,03

21,03

21,03

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

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

9,79%

9,21%

8,95%

9,13%

9,14%

9,29%

9,39%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99.053

76.921

74.747

76.271

76.384

77.585

78.390

79.058

79.678

80.275

Demanda (t)

103/105/107

Lote médio (t)

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 63 ‐ Parâmetros de cálculo de capacidade de granito – Trecho de cais 103/105/107
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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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 Cabedelo. Ademais, apresenta os principais dados de entrada, além de descrever, de forma
mais detalhada, os resultados obtidos para a situação atual e para os cenários futuros. Além
disso, esse 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 Cabedelo foram utilizados os dados do volume de tráfego
fornecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que dispõe de
dados do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT), do Plano Nacional de Contagem de
Velocidade (PNCV) e do Sistema Integrado de Operações Rodoviárias (SIOR). Dessa forma, foram
analisadas as informações registradas nos postos de contagem da região de interesse.
A Tabela 64 exibe os postos de contagem utilizados no estudo, suas respectivas fontes,
resolução temporal e os anos em que as contagens foram realizadas. Destaca‐se que os dados de todos
os postos de contagem disponibilizados possuíam resolução temporal em Volume Horário (VH).
Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal

Ano

BR‐101

Km 64

SIOR

VH

2014

BR‐101

40082 ‐ Km 76,7

PNCT

VH, VMDm

2016

BR‐101

Km 84

SIOR

VH

2014

BR‐101

101BPB0330

SIOR

VH, VMDm

2012

BR‐101

Km 98

SIOR

VH

2014

BR‐101

40032 ‐ Km 101

PNCT

VH

2014

BR‐230

Km 40

SIOR

VH

2014

BR‐230

Km 55

SIOR

VH

2014

BR‐230

230BPB0090

SIOR

VH

1994

BR‐230

14010 ‐ Km 1,9

PNCV

VH

2016

BR‐230

14050 ‐ Km 9,1

PNCV

VH

2016

BR‐230

14060 ‐ Km 11,2

PNCV

VH

2016

BR‐230

14070 ‐ Km 11,4

PNCV

VH

2016

BR‐230

14080 ‐ Km 12,5

PNCV

VH

2016

BR‐230

14090 ‐ Km 12,5

PNCV

VH

2016

BR‐230

14100 ‐ Km 16,3

PNCV

VH

2016

BR‐230

14110 ‐ Km 20

PNCV

VH

2016

BR‐230

14130 ‐ Km 22

PNCV

VH

2016
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Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal

Ano

BR‐230

14140 ‐ Km 22

PNCV

VH

2016

BR‐230

63020 ‐ Km 17,1

PNCV

VH

2016

BR‐230

63070 ‐ Km 13,9

PNCV

VH

2016

BR‐230

63080 ‐ Km 14,2

PNCV

VH

2016

Tabela 64 – Resumo dos dados disponíveis sobre volume de veículos
Fonte: SIOR (DNIT, [2017b]), PNVC (DNIT, [2016b]) e PNCT (DNIT, [2017a]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base nos dados disponibilizados, foi possível verificar a distribuição de veículos ao
longo do ano‐base de estudo, na região analisada. Assim, para definição do cenário temporal,
verificou‐se o mês de maior volume de tráfego 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
verificou a ausência de posto de contagem, optou‐se pela utilização dos dados do posto de
contagem mais próximo.
As informações do cenário temporal, que foi considerado na análise, estão expostas na
Tabela 65.
Ano
2016

Mês

Dia da semana
Dias típicos
(Terça, quarta e quinta‐feira)

Dezembro

Tabela 65 – Cenário temporal da análise de nível de serviço da hinterlândia e do entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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, ao passo que E corresponde
ao volume de veículos mais próximo à capacidade rodoviária. 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 se baseia na identificação de trechos homogêneos,
para tanto, verificou‐se características como: localização entre acessos, número de faixas, tipo
de terreno e velocidade. Além disso, utilizou‐se como base a segmentação determinada pelo
Sistema Nacional de Viação (SNV) do DNIT (2015a), referentes às rodovias nacionais, para a BR‐
101 e a BR‐230.
Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Cabedelo são
descritos na Tabela 66 e apresentados na Figura 99.
Id

Rodovia

Código SNV

Tipo

Local de início

Local de
fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

1

BR‐101

101BPB0270

Dupla

Entr. PB‐041
(Mamanguape)

Entr. PB‐
025

40,0

73,5

33,5

2

BR‐101

101BPB0280

Dupla

Entr. PB‐025

Entr. PB‐
004
(p/Bayeux)

73,5

80,5

7,0
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Id

Rodovia

Código SNV

Tipo

Local de início

Local de
fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

3

BR‐101

101BPB0310

Dupla

Entr. BR‐230 (A)

Acesso
aeroporto

80,8

82,6

1,8

4

BR‐101

101BPB0320

Dupla

Acesso
aeroporto

Entr. BR‐
230(B)

82,6

88,4

5,8

5

BR‐101

101BPB0330

Dupla

Entr. BR‐230 (B)

88,4

92,4

4,0

6

BR‐101

101BPB0332

Dupla

Distrito
industrial
(Toalia)

Distrito
industrial
(Toalia)
Entr. PB‐
018
(p/Conde)

92,4

99,4

7,0

7

BR‐101

101BPB0335

Dupla

Entr. PB‐018
(p/Conde)

Entr. PB‐
034

99,4

110,2

10,8

8

BR‐101

101BPB0340

Dupla

Entr. PB‐034

Entr. PB‐
044

110,2

127,3

17,1

9

BR‐101

101BPB0345

Dupla

Entr. PB‐044

Div. PB/PE

127,3

127,7

0,4

10

BR‐230

230BPB0010‐3

Dupla

Div. João
Pessoa/Cabedelo

João Pessoa

15,3

20,4

5,1

11

BR‐230

230BPB0030

Dupla

João Pessoa

Entr. BR‐
101(a)

20,4

28,1

7,7

12

BR‐230

230BPB0070

Dupla

Entr. BR‐101(b)

Acesso
Santa Rita

35,7

41,9

6,2

13

BR‐230

230BPB0090

Dupla

Acesso santa
Rita

Entr. PB‐
016

41,9

48,5

6,6

14

BR‐230

230BPB0100

Dupla

Entr. PB‐016

Entr. PB‐
030

48,5

53,1

4,6

15

BR‐230

230BPB0110

Dupla

Entr. PB‐030

Entr. PB‐
082

53,1

61,1

8,0

Tabela 66 – Segmentos de rodovia estudados na hinterlândia
Fonte: DNIT (2015a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 99 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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. Nesse sentido, a Tabela 67 exibe as
características prevalecentes das rodovias em estudo, como tipo de rodovia, larguras de faixa
de rolamento e de desobstruções laterais.
Rodovia

Tipo

Largura de faixa de
rolamento (m)

Desobstrução
lateral à esquerda
(m)

Desobstrução
lateral à direita (m)

BR‐101

Múltiplas faixas

3,2

0,7

2,3

BR‐230

Múltiplas faixas

3,3

0,9

2,4

Tabela 67 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tendo em vista a extensa área analisada, os atributos de infraestrutura descritos na
Tabela 67 são apresentados de maneira generalizada. Contudo, para a realização dos cálculos de
nível de serviço, foram ponderadas as particularidades presentes nos trechos estudados.
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Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para cada
segmento estão apresentados na Tabela 68, em que foi utilizado o método de cálculo LOS para
rodovias de múltiplas faixas. Esses resultados podem ser visualizados na Figura 100.
Id

Rodovia

Código SNV

Sentido

Terren
o

Nº de
faixas

Acessos
/km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

1

BR‐101

101BPB0270

Norte‐sul

Plano

2

0,51

100

470

0,99

A

1

BR‐101

101BPB0270

Sul‐norte

Plano

2

0,45

100

470

0,98

A

2

BR‐101

101BPB0280

Oeste‐leste

Plano

2

0,57

80

510

0,99

A

2

BR‐101

101BPB0280

Leste‐oeste

Plano

2

0,43

80

592

0,98

A

3

BR‐101

101BPB0310

Oeste‐leste

Plano

2

2,22

80

0,99

D

3

BR‐101

101BPB0310

Leste‐oeste

Plano

2

1,67

80

0,98

D

4

BR‐101

101BPB0320

Oeste‐leste

Plano

2

1,55

80

0,99

D

4

BR‐101

101BPB0320

Leste‐oeste

Plano

2

1,55

80

0,98

D

5

BR‐101

101BPB0330

Sul‐norte

Plano

2

2,75

100

0,96

C

5

BR‐101

101BPB0330

Norte‐sul

Plano

2

2,00

100

0,93

C

6

BR‐101

101BPB0332

Sul‐norte

Plano

2

0,71

100

0,96

B

6

BR‐101

101BPB0332

Norte‐sul

Plano

2

0,71

100

0,93

B

7

BR‐101

101BPB0335

Sul‐norte

Plano

2

0,46

100

817

0,96

A

7

BR‐101

101BPB0335

Norte‐sul

Plano

2

0,56

100

897

0,93

A

8

BR‐101

101BPB0340

Sul‐norte

Plano

2

0,41

100

817

0,96

A

8

BR‐101

101BPB0340

Norte‐sul

Plano

2

0,29

100

897

0,93

A

9

BR‐101

101BPB0345

Sul‐norte

Plano

2

2,50

100

817

0,96

A

9

BR‐101

101BPB0345

Norte‐sul

Plano

2

0,00

100

897

0,93

A

BR‐230

230BPB0010‐3

Norte‐sul

Plano

2

1,57

80

0,92

D

BR‐230

230BPB0010‐3

Sul‐norte

Plano

2

1,18

80

0,92

E

BR‐230

230BPB0030

Norte‐sul

Plano

2

0,90

80

0,92

E

BR‐230

230BPB0030

Sul‐norte

Plano

2

1,16

80

0,92

F

BR‐230

230BPB0070

Oeste‐leste

Plano

2

0,65

100

0,88

B

BR‐230

230BPB0070

Leste‐oeste

Plano

2

0,48

100

0,88

B

BR‐230

230BPB0090

Oeste‐leste

Plano

2

0,61

100

778

0,88

A

BR‐230

230BPB0090

Leste‐oeste

Plano

2

0,30

100

778

0,88

A

BR‐230

230BPB0100

Oeste‐leste

Plano

2

0,43

100

778

0,88

A

BR‐230

230BPB0100

Leste‐oeste

Plano

2

0,43

100

778

0,88

A

BR‐230

230BPB0110

Oeste‐leste

Plano

2

0,63

110

778

0,88

A

BR‐230

230BPB0110

Leste‐oeste

Plano

2

0,13

110

778

0,88

A

1
0
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
3
1
4
1
4
1
5
1
5

2.34
7
2.34
7
2.34
7
2.34
7
1.97
6
1.97
6
1.05
9
1.05
9

2.56
2
3.02
3
3.13
4
3.54
8
1.26
6
1.26
6

Tabela 68 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovia de múltiplas faixas na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 100 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Assim, percebe‐
se que há condições distintas de trafegabilidade ao longo da hinterlândia do Complexo Portuário
de Cabedelo. De modo geral, os segmentos localizados nas proximidades ou em meio às
concentrações urbanas apresentam níveis de serviço variando de D até F, os quais indicam
situações de fluxo de tráfego instável. Por outro lado, nos trechos mais distantes dos centros
urbanos, há fluidez de tráfego, visto que operam com níveis de serviço A, B e C.
A elevada densidade demográfica e o consequente aumento do volume de veículos,
sobretudo os de passeio, são fatores que comprometem a qualidade de circulação das vias,
atuando na diminuição da velocidade operacional e da capacidade de manobrabilidade dos
condutores. Nesse sentido, ressalta‐se os segmentos da BR‐230, localizados entre os munícipios
de Bayeux (PB) e João Pessoa (PB), nos quais verifica‐se LOS D e E, respectivamente,
correspondentes a proximidade do esgotamento da capacidade da via, bem como LOS F, o qual
indica uma situação de congestionamento.

Entorno portuário
Para a determinação do nível de serviço das vias do entorno, utilizou‐se a mesma
metodologia de análise e cenário temporal (ano 2016, mês de dezembro, média da hora‐pico
dos dias típicos da semana) das vias situadas na hinterlândia, de modo que, foram analisados os
segmentos para as quais havia dados de contagem de tráfego disponíveis e compatíveis com a
metodologia de cálculo do HCM (TRB, 2010).
Os segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Cabedelo são descritos
na Tabela 69 e apresentados na Figura 101.
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Id

1

2

Rodovia

BR‐230

BR‐230

Código SNV

Tipo

230BPB0010‐2a

230BPB0010‐2b

Local de início

Local de fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

Dupla

Entr. Av. Gov.
Flávio Ribeiro
Coutinho

Entr. Av. Dª.
Maria da Luz
Vasconcelos
Bezerra

15,4

5,7

9,7

Dupla

Entr. Av. Dª.
Maria da Luz
Vasconcelos
Bezerra

Fim do trecho
duplicado

5,7

1,9

3,8

Tabela 69 – Segmentos de rodovia estudados no entorno portuário
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 101 – Segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Cabedelo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para a determinação do nível de serviço das rodovias do entorno portuário do Complexo
analisado, também foi realizado o levantamento das características de infraestrutura
predominantes, que podem ser observadas na Tabela 70.
Rodovia

Tipo

Largura de faixa de
rolamento (m)

Desobstrução
lateral à esquerda
(m)

Desobstrução
lateral à direita (m)

BR‐230

Múltiplas faixas

3,1

0,5

2,5

Tabela 70 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias do entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para cada
segmento, estão apresentados na Tabela 71, em que foi utilizado o método de cálculo LOS para
rodovias de múltiplas faixas. Os resultados também podem ser visualizados na Figura 102.
Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para cada
segmento estão apresentados na Tabela 71.
Id

Rodovia

1

BR‐230

1

BR‐230

2

BR‐230

2

BR‐230

Código
SNV

Sentido

230BPB0
010‐2a
230BPB0
010‐2a
230BPB0
010‐2b
230BPB0
010‐2b

Sul‐
norte
Norte‐
sul
Sul‐
norte
Norte‐
sul

Terreno

Nº de
faixas

Acessos/
km

Velocida
de limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

Plano

2

4,14

80

2464

0,92

D

Plano

2

4,35

80

2358

0,92

D

Plano

2

5,54

80

1894

0,92

C

Plano

2

5,28

80

1894

0,92

C

Tabela 71 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovia de múltiplas faixas no entorno
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 102 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O trecho que apresenta LOS C situa‐se mais próximo ao Complexo Portuário e conta com
um menor volume de veículos, se comparado com o segmento que apresentou LOS D. Esse fato
pode ser justificado em razão das características geográficas da região, pois, à medida em que a
via se aproxima do Complexo Portuário, nota‐se a diminuição da faixa de terra que a margeia,
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consequentemente, há um menor número de residências e estabelecimentos instalados na
região e, portanto, verifica‐se menor volume de veículos.

Situação futura
Na análise da situação futura das rodovias que dão acesso ao Complexo Portuário de
Cabedelo, foram analisados os mesmos segmentos 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.
Acerca dos segmentos avaliados no entorno portuário, 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
72 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

4,00% a.a.

9,73% a.a.

17,89% a.a.

2025

2,57% a.a.

5,77% a.a.

8,94% a.a.

2045

1,67% a.a.

2,62% a.a.

3,54% a.a.

2060

1,37% a.a.

2,00% a.a.

2,62% a.a.

Tabela 72 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assim, os volumes de tráfego foram projetados para diferentes cenários futuros, para os
quais, foram estimados os níveis de serviço. Além disso, a situação futura também considerou a
possibilidade de mudanças na infraestrutura viária da BR‐230. Essas análises foram realizadas com a
finalidade de verificar as condições da capacidade rodoviária dos acessos ao Complexo Portuário.
De acordo com o HCM, 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
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conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 73 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Capacidade rodoviária
Velocidade de fluxo livre

Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

(mi/h)

(km/h) ¹

Capacidade
(veículos/hora/faixa)

–

–

1.700 ²

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

¹ Valores aproximados.
². 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 73 – Capacidade das rodovias conforme HCM (TRB, 2010)
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ademais, vale mencionar 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;
somente carros de passeio;
terreno em nível (relevo plano);
sem impedimentos no fluxo de tráfego.

Por outro lado, 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;
em 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, para a hinterlândia e para o entorno portuário.

Conexão com a hinterlândia
A Tabela 74 apresenta o Volume de Hora‐Pico (VHP) estimado para os trechos da
hinterlândia, considerando os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. Salienta‐se que, assim como na
análise da situação atual, são expostos os volumes estimados para a hora‐pico, em dias típicos
da semana, do mês de dezembro, visto que este foi identificado como o mês de maior volume
de veículos, considerando os dados observados.
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Demanda
atual

Segmentos na hinterlândia

Demanda projetada

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

VHP (2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

1

BR‐101

101BPB0270

2

Norte‐sul

470

527

609

1.083

1.669

1

BR‐101

101BPB0270

2

Sul‐norte

470

528

610

1.087

1.678

2

BR‐101

101BPB0280

2

Oeste‐leste

510

573

661

1.176

1.813

2

BR‐101

101BPB0280

2

Leste‐oeste

592

665

768

1.369

2.114

3

BR‐101

101BPB0310

2

Oeste‐leste

2.347

2.633

3.039

5.405

8.329

3

BR‐101

101BPB0310

2

Leste‐oeste

2.347

2.634

3.043

5.424

8.373

4

BR‐101

101BPB0320

2

Oeste‐leste

2.347

2.633

3.039

5.405

8.329

4

BR‐101

101BPB0320

2

Leste‐oeste

2.347

2.634

3.043

5.424

8.373

5

BR‐101

101BPB0330

2

Sul‐norte

1.976

2.215

2.554

4.522

6.948

5

BR‐101

101BPB0330

2

Norte‐sul

1.976

2.217

2.561

4.561

7.037

6

BR‐101

101BPB0332

2

Sul‐norte

1.059

1.187

1.369

2.424

3.725

6

BR‐101

101BPB0332

2

Norte‐sul

1.059

1.189

1.373

2.445

3.773

7

BR‐101

101BPB0335

2

Sul‐norte

817

916

1.056

1.870

2.874

7

BR‐101

101BPB0335

2

Norte‐sul

897

1.007

1.163

2.071

3.195

8

BR‐101

101BPB0340

2

Sul‐norte

817

916

1.056

1.870

2.874

8

BR‐101

101BPB0340

2

Norte‐sul

897

1.007

1.163

2.071

3.195

9

BR‐101

101BPB0345

2

Sul‐norte

817

916

1.056

1.870

2.874

9

BR‐101

101BPB0345

2

Norte‐sul

897

1.007

1.163

2.071

3.195

10

BR‐230

230BPB0010‐3

2

Norte‐sul

2.562

2.877

3.326

5.944

9.193

10

BR‐230

230BPB0010‐3

2

Sul‐norte

3.023

3.397

3.930

7.043

10.913

11

BR‐230

230BPB0030

2

Norte‐sul

3.134

3.522

4.076

7.312

11.340

11

BR‐230

230BPB0030

2

Sul‐norte

3.548

3.987

4.613

8.270

12.818

12

BR‐230

230BPB0070

2

Oeste‐leste

1.266

1.422

1.645

2.946

4.562

12

BR‐230

230BPB0070

2

Leste‐oeste

1.266

1.422

1.645

2.946

4.562

13

BR‐230

230BPB0090

2

Oeste‐leste

778

874

1.011

1.811

2.805

13

BR‐230

230BPB0090

2

Leste‐oeste

778

874

1.011

1.811

2.805

14

BR‐230

230BPB0100

2

Oeste‐leste

778

874

1.011

1.811

2.805

14

BR‐230

230BPB0100

2

Leste‐oeste

778

874

1.011

1.811

2.805

15

BR‐230

230BPB0110

2

Oeste‐leste

778

874

1.011

1.811

2.805

15

BR‐230

230BPB0110

2

Leste‐oeste

778

874

1.011

1.811

2.805

Tabela 74 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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
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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 75 e a Figura 103 exibem os níveis de serviço dos segmentos analisados na
hinterlândia do Complexo para os anos de 2016, 2020, 2025, 2045 e 2060.
Segmentos na hinterlândia

Cenário
atual
LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

Cenários futuros

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

1

BR‐101

101BPB0270

2

Norte‐sul

A

A

A

A

B

1

BR‐101

101BPB0270

2

Sul‐norte

A

A

A

A

B

2

BR‐101

101BPB0280

2

Oeste‐leste

A

A

A

B

C

2

BR‐101

101BPB0280

2

Leste‐oeste

A

A

A

B

C

3

BR‐101

101BPB0310

2

Oeste‐leste

D

D

E

F

F

3

BR‐101

101BPB0310

2

Leste‐oeste

D

D

E

F

F

4

BR‐101

101BPB0320

2

Oeste‐leste

D

D

E

F

F

4

BR‐101

101BPB0320

2

Leste‐oeste

D

D

E

F

F

5

BR‐101

101BPB0330

2

Sul‐norte

C

C

D

F

F

5

BR‐101

101BPB0330

2

Norte‐sul

C

C

D

F

F

6

BR‐101

101BPB0332

2

Sul‐norte

B

B

B

C

F

6

BR‐101

101BPB0332

2

Norte‐sul

B

B

B

C

F

7

BR‐101

101BPB0335

2

Sul‐norte

A

A

A

B

D

7

BR‐101

101BPB0335

2

Norte‐sul

A

A

B

C

D

8

BR‐101

101BPB0340

2

Sul‐norte

A

A

A

B

D

8

BR‐101

101BPB0340

2

Norte‐sul

A

A

B

C

D

9

BR‐101

101BPB0345

2

Sul‐norte

A

A

A

B

D

9

BR‐101

101BPB0345

2

Norte‐sul

A

A

B

C

D

10

BR‐230

230BPB0010‐3

2

Norte‐sul

D

E

F

F

F

10

BR‐230

230BPB0010‐3

2

Sul‐norte

E

F

F

F

F

11

BR‐230

230BPB0030

2

Norte‐sul

E

F

F

F

F

11

BR‐230

230BPB0030

2

Sul‐norte

F

F

F

F

F

12

BR‐230

230BPB0070

2

Oeste‐leste

B

B

B

D

F

12

BR‐230

230BPB0070

2

Leste‐oeste

B

B

B

D

F

13

BR‐230

230BPB0090

2

Oeste‐leste

A

A

A

B

D

13

BR‐230

230BPB0090

2

Leste‐oeste

A

A

A

B

D

14

BR‐230

230BPB0100

2

Oeste‐leste

A

A

A

C

D

14

BR‐230

230BPB0100

2

Leste‐oeste

A

A

A

C

D

15

BR‐230

230BPB0110

2

Oeste‐leste

A

A

A

B

D

15

BR‐230

230BPB0110

2

Leste‐oeste

A

A

A

B

D

Tabela 75 – Níveis de serviço: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 103 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria
viária: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota‐se que os segmentos da BR‐101 e da BR‐230, localizados mais distantes do centro
urbano de João Pessoa, apresentarão boas condições de trafegabilidade, mesmo com o
crescimento de demanda de tráfego previsto, ao passo que os segmentos mais críticos, que
estão localizados próximos às concentrações urbanas da região metropolitana de João Pessoa,
considerando a densidade populacional e o elevado número de turistas que visitam essa região.
Logo, constata‐se que, se não forem realizadas ações para melhoria da infraestrutura viária
atual, a situação desses trechos pode se agravar no futuro, visto que apresentam LOS E, D e F
inclusive na situação atual (Figura 100).
Ademais, ressalta‐se que no ano de 2020 o trecho da BR‐101 coincidente com a BR‐230
ainda apresentará um nível de serviço considerado viável, apesar da baixa velocidade de tráfego.
No entanto, é importante salientar que já em 2025 esses mesmos segmentos registrarão LOS E,
indicando que a demanda de tráfego atingirá a capacidade prevista para a via.
Conforme exposto na seção 0, existe uma obra de duplicação e triplicação, através do
acréscimo de faixa adicional, dos segmentos da BR‐230 que partem do Km 0, próximo ao Complexo
Portuário de Cabedelo, até o Km 28,1 (DNIT, 2016a), visando adequar a capacidade da via à demanda
de tráfego futura. Dessa forma, as análises foram realizadas, novamente, com o intuito de avaliar o
nível de serviço dos trechos, considerando a melhoria da infraestrutura viária.
A Tabela 76 e a Figura 104 exibem os resultados obtidos para os segmentos da
hinterlândia, após a obra de acréscimo de faixa adicional.
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Segmentos na hinterlândia

Cenário
atual
LOS
(2016 ¹)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

Cenários futuros

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

1

BR‐101

101BPB0270

2

Norte‐sul

A

A

A

A

B

1

BR‐101

101BPB0270

2

Sul‐norte

A

A

A

A

B

2

BR‐101

101BPB0280

2

Oeste‐leste

A

A

A

B

C

2

BR‐101

101BPB0280

2

Leste‐oeste

A

A

A

B

C

3

BR‐101

101BPB0310

2

Oeste‐leste

D

D

E

F

F

3

BR‐101

101BPB0310

2

Leste‐oeste

D

D

E

F

F

4

BR‐101

101BPB0320

2

Oeste‐leste

D

D

E

F

F

4

BR‐101

101BPB0320

2

Leste‐oeste

D

D

E

F

F

5

BR‐101

101BPB0330

2

Sul‐norte

C

C

D

F

F

5

BR‐101

101BPB0330

2

Norte‐sul

C

C

D

F

F

6

BR‐101

101BPB0332

2

Sul‐norte

B

B

B

C

F

6

BR‐101

101BPB0332

2

Norte‐sul

B

B

B

C

F

7

BR‐101

101BPB0335

2

Sul‐norte

A

A

A

B

D

7

BR‐101

101BPB0335

2

Norte‐sul

A

A

B

C

D

8

BR‐101

101BPB0340

2

Sul‐norte

A

A

A

B

D

8

BR‐101

101BPB0340

2

Norte‐sul

A

A

B

C

D

9

BR‐101

101BPB0345

2

Sul‐norte

A

A

A

B

D

9

BR‐101

101BPB0345

2

Norte‐sul

A

A

B

C

D

10

BR‐230

230BPB0010‐3

3

Norte‐sul

D

C

D

F

F

10

BR‐230

230BPB0010‐3

3

Sul‐norte

E

D

D

F

F

11

BR‐230

230BPB0030

3

Norte‐sul

E

D

D

F

F

11

BR‐230

230BPB0030

3

Sul‐norte

F

D

E

F

F

12

BR‐230

230BPB0070

2

Oeste‐leste

B

B

B

D

F

12

BR‐230

230BPB0070

2

Leste‐oeste

B

B

B

D

F

13

BR‐230

230BPB0090

2

Oeste‐leste

A

A

A

B

D

13

BR‐230

230BPB0090

2

Leste‐oeste

A

A

A

B

D

14

BR‐230

230BPB0100

2

Oeste‐leste

A

A

A

C

D

14

BR‐230

230BPB0100

2

Leste‐oeste

A

A

A

C

D

15

BR‐230

230BPB0110

2

Oeste‐leste

A

A

A

B

D

BR‐230

230BPB0110

2

Leste‐oeste

A

A

A

B

D

15

¹ Situação atual. Não considera as obras de melhoria de Infraestrutura viária, por meio de acréscimo de faixa adicional.

Tabela 76 – Nível de serviço em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 104 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria
viária: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe‐se que, quando finalizadas, as obras de melhoria na infraestrutura viária da BR‐230,
a princípio, representarão um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para a região
em análise, considerando‐se os melhores níveis de serviço encontrados até horizontes próximos de
2045.Contudo, à medida que os cenários temporais se aproximam do horizonte de 2060, o LOS F
poderá ser atingido em determinados segmentos da hinterlândia, mais próximos da região
metropolitana de João Pessoa, indicando possível esgotamento da capacidade do trecho.

Entorno portuário
A Tabela 77 e a Tabela 78 apresentam o VHP para o cenário atual (2016) e para os
cenários pessimista, tendencial e otimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 para os trechos
estudados no entorno portuário.
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Demanda
atual

Segmentos do entorno

Cenário futuro (2020)

Cenário futuro (2025)

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

VHP (2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

2

Sul–Norte

2.464

2.786

2.871

3.016

3.200

3.321

3.473

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

2

Norte–Sul

2.357

2.664

2.729

2.841

3.065

3.158

3.276

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

2

Sul–Norte

1.894

2.143

2.216

2.341

2.458

2.562

2.693

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

2

Norte–Sul

1.894

2.143

2.216

2.341

2.458

2.562

2.693

Tabela 77 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Demanda
atual

Segmentos do entorno

Cenário futuro (2045)

Cenário futuro (2060)

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

VHP (2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

2

Sul–Norte

2.464

5.583

5.734

5.923

8.489

8.660

8.881

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

2

Norte–Sul

2.357

5.383

5.500

5.646

8.224

8.357

8.527

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

2

Sul–Norte

1.894

4.271

4.401

4.563

6.473

6.621

6.810

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

2

Norte–Sul

1.894

4.271

4.401

4.563

6.473

6.621

6.810

Tabela 78 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De forma análoga ao procedimento realizado para a hinterlândia, determinou‐se o nível
de serviço para cada segmento analisado. A Tabela 79 apresenta os resultados para o cenário
tendencial dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 dos segmentos estudados no entorno portuário.
Cenário
atual

Segmentos no entorno portuário

Cenários futuros (tendencial)

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

2

Sul‐norte

D

E

F

F

F

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

2

Norte‐sul

D

E

E

F

F

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

2

Sul‐norte

C

D

D

F

F

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

2

Norte‐sul

C

D

D

F

F

Tabela 79 – Níveis de serviço: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 105 exibe o resultado encontrado para cada segmento, considerando o cenário
tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 105 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota‐se que os trechos da BR‐230 analisados no entorno portuário podem configurar
gargalos futuros em termos de acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Cabedelo, pois
estima‐se uma elevada quantidade de veículos de passeio compartilhando a estrutura viária com
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o fluxo de veículos de carga, apontando uma expectativa de formação de congestionamentos,
já em um horizonte próximo.
Da mesma forma que na análise dos segmentos da hinterlândia, também foram
simuladas as condições dos trechos analisados no entorno portuário considerando a finalização
das obras de duplicação e triplicação da BR‐230. Assim, a Tabela 80 e a Figura 106 apresentam
os níveis de serviço obtidos para os horizontes de 2020, 2025, 2030 e 2045, considerando a faixa
adicional de tráfego.
Cenário
atual

Segmentos no entorno portuário

Cenários futuros

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

3

Sul‐norte

D

C

D

F

F

1

BR‐230

230BPB0010‐2a

3

Norte‐sul

D

C

D

F

F

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

3

Sul‐norte

C

C

C

E

F

2

BR‐230

230BPB0010‐2b

3

Norte‐sul

C

C

C

E

F

Tabela 80 – Nível de serviço em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária: entorno portuário.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 106 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária:

entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Os resultados obtidos para os segmentos analisados, assim como nos trechos da
hinterlândia, indicam uma considerável melhoria nas condições de tráfego da via, após a conclusão
das obras de aumento de capacidade através do acréscimo da faixa adicional. Entretanto, em
horizontes posteriores ao ano de 2045, a demanda tende a ultrapassar a capacidade, apontando
LOS F nos segmentos analisados no entorno portuário, o que indica a necessidade de novas
intervenções a médio prazo.

Portarias de acesso
Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário de
Cabedelo, foram analisadas as projeções de veículos sobre cada uma delas, no cenário
pessimista, tendencial 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 do volume dos
carros de passeio, levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados.
As análises referentes ao cenário tendencial de demanda foram apresentadas no
decorrer da seção 5.1.2.3. Dessa forma, a Tabela 81 e a Tabela 82 apresentam os volumes de
caminhões e de carros de passeio projetados para cada uma das portarias, considerando o
cenário pessimista e otimista, respectivamente.
Portaria

Demanda atual

Demanda futura (cenário pessimista)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

313

29

334

31

358

35

446

52

485

65

BACAB

8

0

11

0

12

0

15

0

17

0

M. Dias
Branco

168

0

177

0

180

0

191

0

183

0

Mineração
Coto

64

0

68

0

75

0

91

0

97

0

Raízen

40

0

52

0

56

0

73

0

85

0

TECAB

150

0

193

0

207

0

274

0

316

0

Terminal
Oxbow

59

20

66

22

75

24

121

36

157

45

Transpetro

51

0

66

0

71

0

93

0

108

0

Autoridade
Portuária

Tabela 81 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias no cenário futuro pessimista
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Demanda atual
Portaria

Demanda futura (cenário otimista)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

313

29

788

31

887

35

1043

52

1128

65

BACAB

8

0

11

0

12

0

17

0

21

0

M. Dias
Branco

168

0

181

0

189

0

222

0

230

0

Mineração
Coto

64

0

69

0

76

0

97

0

106

0

Raízen

40

0

53

0

58

0

85

0

105

0

TECAB

150

0

196

0

217

0

318

0

391

0

Terminal
Oxbow

59

20

223

22

297

24

376

36

430

45

Transpetro

51

0

67

0

74

0

108

0

133

0

Autoridade
Portuária

Tabela 82 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias no cenário futuro otimista
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on‐line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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.
Os gráficos com os resultados das simulações para o cenário tendencial encontram‐se
detalhados na seção 5.1.2.3. Assim, o Gráfico 46, o Gráfico 47, o Gráfico 48, o Gráfico 49
apresentam os resultados para as simulações do cenário pessimista, respectivamente, para os
anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Gráfico 46 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário pessimista para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 47 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário pessimista para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 48 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário pessimista para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 49 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário pessimista para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por sua vez, o Gráfico 50, o Gráfico 51, o Gráfico 52 e o Gráfico 53 apresentam,
respectivamente, os resultados das simulações para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060
do cenário otimista, em que se observa uma tendência de formação de filas maiores, isso indica
a necessidade de intervenções que possibilitem melhorias no acesso às instalações do Complexo
Portuário de Cabedelo.
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Gráfico 50 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário otimista para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 51 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário otimista para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 52 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário otimista para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 53 – Formação de filas nos gates do Porto de Cabedelo no cenário otimista para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diante da tendência de formação de filas em algumas portarias do Complexo Portuário
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 ao Porto e seus terminais arrendados. Além
disso, é importante que haja um sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem,
que contemple todos os terminais inseridos na poligonal do Porto para que os veículos acessem
as respectivas instalações de destino de forma cadenciada.
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APÊNDICE 10 – PERFIL DA FROTA ATUAL DETALHADO
DO PORTO DE CABEDELO
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Granito

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

mín.

12,6

40,1

med.

46,9

máx.

Características

TPB (mil t)

Comprimento total (m)

Calado de projeto (m)

Boca máxima (m)

Idade (anos)

Trigo

Malte e cevada

Coque de petróleo

Outros

Ilmenita

27,8

27,9

51,2

5,6

17,7

47,0

33,8

28,5

55,4

16,2

18,3

61,9

65,1

56,0

37,5

56,0

53,6

18,8

mín.

140

170

160

163

183

103

132

med.

191

183

179,5

170

187,5

131

145

máx.

200

183

190

180

190

190

158

mín.

8,4

6,6

9,7

9,4

12,5

6,5

8,4

med.

12,0

11,1

10,0

9,6

12,5

8,3

9,1

máx.

13,5

20,0

12,6

10,7

12,5

12,6

9,8

mín.

22

30

24

26

32

17

23

med.

31

32

28

26,5

32

23

24

máx.

32

40

32

30

32

32

25

mín.

1991

1997

1998

1995

2009

2001

2005

med.

2008

2005

2009

2000

2013

2007

2008

máx.

2014

2013

2013

2014

2013

2014

2010

Tabela 83 ‐ Perfil da frota atual detalhado – Porto de Cabedelo
Fonte: Dados de 2016 (ANTAQ, 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

PLANO MESTRE

ANEXO 1 – DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE
DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DA ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO DE CABEDELO

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE CABEDELO

01/11/2017

Dsn14488

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2017
Define a área do Porto Organizado de Cabedelo, no
Estado da Paraíba.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º, caput, incisos I e II, e art. 15 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de
2013,
DECRETA:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Cabedelo, localizado no Estado da Paraíba, é definida pelos polígonos
cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas discriminadas nos Anexos I a V, referenciadas no sistema SIRGAS
2000.
Parágrafo único. A área do Porto Organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção
e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de
movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações
portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Cabedelo deverá disponibilizar ao público, em seu sítio
eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que terá identificados os limites das áreas do porto e de suas
vizinhanças.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2017; 196o da Independência e 129o da República.
MICHEL TEMER
Mauricio Quintella
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.8.2017

ANEXO I - AI-1 + AI-6 - ESSO + RMB + AE-2 + AE-3 + AE-4 - Terminal de Combustíveis TECAB + Espaços
aquaviários
Vértices

Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000)
Latitude

Longitude

CDO-001

-6,9664659°

-34,8424449°

CDO-002

-6,9652931°

-34,8428888°

CDO-003

-6,9642842°

-34,8429040°

CDO-004

-6,9643722°

-34,8425792°

CDO-005

-6,9644508°

-34,8422886°

CDO-006

-6,9645149°

-34,8420518°

CDO-007

-6,9652563°

-34,8418615°

CDO-008

-6,9652392°

-34,8418418°

CDO-009

-6,9652254°

-34,8418197°

CDO-010

-6,9652154°

-34,8417956°
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CDO-011

-6,9652094°

-34,8417702°

CDO-012

-6,9652076°

-34,8417441°

CDO-013

-6,9652099°

-34,8417182°

CDO-014

-6,9654567°

-34,8401241°

CDO-015

-6,9652406°

-34,8400857°

CDO-016

-6,9643846°

-34,8399339°

CDO-017

-6,9636279°

-34,8427048°

CDO-018

-6,9636058°

-34,8427858°

CDO-019

-6,9635706°

-34,8429147°

CDO-020

-6,9635705°

-34,8429150°

CDO-021

-6,9607394°

-34,8427970°

CDO-022

-6,9548630°

-34,8401931°

CDO-023

-6,9490989°

-34,8327023°

CDO-024

-6,9444599°

-34,8256983°

CDO-025

-6,9425369°

-34,8215952°

CDO-026

-6,9363887°

-34,8077220°

CDO-027

-6,9326735°

-34,8016126°

CDO-028

-6,9327235°

-34,8016394°

CDO-029

-6,9328667°

-34,8017036°

CDO-030

-6,9330140°

-34,8017576°

CDO-031

-6,9331647°

-34,8018011°

CDO-032

-6,9333180°

-34,8018340°

CDO-033

-6,9334732°

-34,8018560°

CDO-034

-6,9336296°

-34,8018670°

CDO-035

-6,9337864°

-34,8018670°

CDO-036

-6,9339428°

-34,8018560°

CDO-037

-6,9340980°

-34,8018340°

CDO-038

-6,9342513°

-34,8018011°

CDO-039

-6,9344020°

-34,8017576°

CDO-040

-6,9345493°

-34,8017036°

CDO-041

-6,9346925°

-34,8016394°

CDO-042

-6,9348309°

-34,8015652°

CDO-043

-6,9349638°

-34,8014816°

CDO-044

-6,9350907°

-34,8013888°

CDO-045

-6,9352107°

-34,8012873°

CDO-046

-6,9353235°

-34,8011776°

CDO-047

-6,9354284°

-34,8010602°

CDO-048

-6,9355249°

-34,8009358°

CDO-049

-6,9356125°

-34,8008049°

CDO-050

-6,9356909°

-34,8006681°
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CDO-051

-6,9357596°

-34,8005262°

CDO-052

-6,9358184°

-34,8003798°

CDO-053

-6,9358668°

-34,8002296°

CDO-054

-6,9359047°

-34,8000764°

CDO-055

-6,9359319°

-34,7999209°

CDO-056

-6,9359483°

-34,7997638°

CDO-057

-6,9359538°

-34,7996060°

CDO-058

-6,9359483°

-34,7994482°

CDO-059

-6,9359319°

-34,7992911°

CDO-060

-6,9359047°

-34,7991356°

CDO-061

-6,9358668°

-34,7989824°

CDO-062

-6,9358184°

-34,7988322°

CDO-063

-6,9357596°

-34,7986858°

CDO-064

-6,9356909°

-34,7985439°

CDO-065

-6,9356125°

-34,7984071°

CDO-066

-6,9355249°

-34,7982762°

CDO-067

-6,9354284°

-34,7981518°

CDO-068

-6,9353235°

-34,7980344°

CDO-069

-6,9352107°

-34,7979247°

CDO-070

-6,9350907°

-34,7978232°

CDO-071

-6,9349638°

-34,7977304°

CDO-072

-6,9348309°

-34,7976468°

CDO-073

-6,9346925°

-34,7975726°

CDO-074

-6,9345493°

-34,7975084°

CDO-075

-6,9344020°

-34,7974544°

CDO-076

-6,9342513°

-34,7974109°

CDO-077

-6,9340980°

-34,7973780°

CDO-078

-6,9339428°

-34,7973560°

CDO-079

-6,9337864°

-34,7973450°

CDO-080

-6,9336296°

-34,7973450°

CDO-081

-6,9334732°

-34,7973560°

CDO-082

-6,9333180°

-34,7973780°

CDO-083

-6,9331647°

-34,7974109°

CDO-084

-6,9330140°

-34,7974544°

CDO-085

-6,9328667°

-34,7975084°

CDO-086

-6,9327235°

-34,7975726°

CDO-087

-6,9325851°

-34,7976468°

CDO-088

-6,9324522°

-34,7977304°

CDO-089

-6,9323253°

-34,7978232°

CDO-090

-6,9322053°

-34,7979247°
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CDO-091

-6,9320925°

-34,7980344°

CDO-092

-6,9319876°

-34,7981518°

CDO-093

-6,9318911°

-34,7982762°

CDO-094

-6,9318035°

-34,7984071°

CDO-095

-6,9317251°

-34,7985439°

CDO-096

-6,9316564°

-34,7986858°

CDO-097

-6,9315976°

-34,7988322°

CDO-098

-6,9315492°

-34,7989824°

CDO-099

-6,9315113°

-34,7991356°

CDO-100

-6,9314841°

-34,7992911°

CDO-101

-6,9314677°

-34,7994482°

CDO-102

-6,9314622°

-34,7996060°

CDO-103

-6,9314627°

-34,7996216°

CDO-104

-6,9249860°

-34,7889710°

CDO-105

-6,9249860°

-34,7884290°

CDO-106

-6,9249860°

-34,7833420°

CDO-107

-6,9082490°

-34,7833420°

CDO-108

-6,9082500°

-34,7999940°

CDO-109

-6,9249860°

-34,7999940°

CDO-110

-6,9249860°

-34,7941960°

CDO-111

-6,9340691°

-34,8091325°

CDO-112

-6,9400541°

-34,8226933°

CDO-113

-6,9418367°

-34,8270893°

CDO-114

-6,9468329°

-34,8341976°

CDO-115

-6,9523015°

-34,8419505°

CDO-116

-6,9584504°

-34,8471645°

CDO-117

-6,9629463°

-34,8473889°

CDO-118

-6,9654850°

-34,8471514°

CDO-119

-6,9664471°

-34,8466330°

CDO-120

-6,9716239°

-34,8433054°

CDO-121

-6,9772615°

-34,8398750°

CDO-122

-6,9762493°

-34,8378949°

CDO-123

-6,9753200°

-34,8384740°

CDO-124

-6,9750680°

-34,8380080°

CDO-125

-6,9750585°

-34,8379936°

CDO-126

-6,9750585°

-34,8379922°

CDO-127

-6,9750291°

-34,8370932°

CDO-128

-6,9750258°

-34,8369905°

CDO-129

-6,9749660°

-34,8369850°

CDO-130

-6,9747216°

-34,8372003°
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CDO-131

-6,9741126°

-34,8374327°

CDO-132

-6,9740308°

-34,8374734°

CDO-133

-6,9740315°

-34,8374750°

CDO-134

-6,9739347°

-34,8375203°

CDO-135

-6,9737384°

-34,8376125°

CDO-136

-6,9736098°

-34,8376725°

CDO-137

-6,9735197°

-34,8377146°

CDO-138

-6,9728641°

-34,8379199°

CDO-139

-6,9728188°

-34,8379330°

CDO-140

-6,9726842°

-34,8379721°

CDO-141

-6,9726770°

-34,8379457°

CDO-142

-6,9722588°

-34,8380659°

CDO-143

-6,9721799°

-34,8380885°

CDO-144

-6,9721398°

-34,8381000°

CDO-145

-6,9720753°

-34,8381186°

CDO-146

-6,9720645°

-34,8381217°

CDO-147

-6,9719024°

-34,8381682°

CDO-148

-6,9718051°

-34,8381962°

CDO-149

-6,9714987°

-34,8383070°

CDO-150

-6,9706631°

-34,8386816°

CDO-151

-6,9703749°

-34,8388083°

CDO-152

-6,9694981°

-34,8392079°

CDO-153

-6,9693934°

-34,8394719°

CDO-154

-6,9694199°

-34,8395228°

CDO-155

-6,9694844°

-34,8396467°

CDO-156

-6,9700040°

-34,8397575°

CDO-157

-6,9701540°

-34,8398466°

CDO-158

-6,9701923°

-34,8399058°

CDO-159

-6,9699361°

-34,8400630°

CDO-160

-6,9698342°

-34,8403532°

CDO-161

-6,9700519°

-34,8405301°

CDO-162

-6,9700944°

-34,8405647°

CDO-163

-6,9702376°

-34,8406811°

CDO-164

-6,9702379°

-34,8406812°

CDO-165

-6,9702340°

-34,8406900°

CDO-166

-6,9702240°

-34,8406930°

CDO-167

-6,9702100°

-34,8406830°

CDO-168

-6,9701990°

-34,8406740°

CDO-169

-6,9701840°

-34,8406680°

CDO-170

-6,9701700°

-34,8406650°
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CDO-171

-6,9701520°

-34,8406590°

CDO-172

-6,9701300°

-34,8406500°

CDO-173

-6,9701080°

-34,8406400°

CDO-174

-6,9700900°

-34,8406320°

CDO-175

-6,9700620°

-34,8406250°

CDO-176

-6,9700300°

-34,8406180°

CDO-177

-6,9699920°

-34,8406100°

CDO-178

-6,9699560°

-34,8406070°

CDO-179

-6,9699210°

-34,8406050°

CDO-180

-6,9698840°

-34,8406110°

CDO-181

-6,9698360°

-34,8406230°

CDO-182

-6,9697690°

-34,8406540°

CDO-183

-6,9697220°

-34,8406860°

CDO-184

-6,9696720°

-34,8407230°

CDO-185

-6,9696240°

-34,8407540°

CDO-186

-6,9695990°

-34,8407760°

CDO-187

-6,9695460°

-34,8408120°

CDO-188

-6,9694490°

-34,8408670°

CDO-189

-6,9693440°

-34,8409340°

CDO-190

-6,9691610°

-34,8410490°

CDO-191

-6,9689170°

-34,8412140°

CDO-192

-6,9689100°

-34,8412260°

CDO-193

-6,9689030°

-34,8412470°

CDO-194

-6,9688930°

-34,8412630°

CDO-195

-6,9688840°

-34,8412640°

CDO-196

-6,9688790°

-34,8412430°

CDO-197

-6,9688550°

-34,8412510°

CDO-198

-6,9688470°

-34,8412640°

CDO-199

-6,9688160°

-34,8412680°

CDO-200

-6,9686140°

-34,8414000°

CDO-201

-6,9686020°

-34,8413960°

CDO-202

-6,9685880°

-34,8414040°

CDO-203

-6,9685850°

-34,8414200°

CDO-204

-6,9685360°

-34,8414530°

CDO-205

-6,9684930°

-34,8414780°

CDO-206

-6,9684510°

-34,8414990°

CDO-207

-6,9684020°

-34,8415220°

CDO-208

-6,9682700°

-34,8416090°

CDO-209

-6,9681865°

-34,8414526°

CDO-210

-6,9681826°

-34,8414462°
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CDO-211

-6,9675724°

-34,8405157°

CDO-212

-6,9659876°

-34,8415487°

CDO-213

-6,9665222°

-34,8423638°

CDO-214

-6,9665530°

-34,8424107°

CDO-215

-6,9665566°

-34,8424161°

CDO-216

-6,9664810°

-34,8424460°

CDO-217

-6,9664694°

-34,8424504°

ANEXO II - AE-14 Mineração COTO
Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000)

Vértices

Latitude

Longitude

CDO-218

-6,9670003°

-34,8407408°

CDO-219

-6,9668602°

-34,8403639°

CDO-220

-6,9668397°

-34,8403086°

CDO-221

-6,9666635°

-34,8398347°

CDO-222

-6,9662577°

-34,8397872°

CDO-223

-6,9666894°

-34,8409441°

ANEXO III - AE-10, AE-11, AE-12 e AE-13 - Transpetro, BR Distribuidora e TEXIM

Vértices

Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000)
Latitude

Longitude

CDO-224

-6,9656782°

-34,8396160°

CDO-225

-6,9667515°

-34,8397552°

CDO-226

-6,9667960°

-34,8398753°

CDO-227

-6,9668478°

-34,8400149°

CDO-228

-6,9669633°

-34,8403255°

CDO-229

-6,9670165°

-34,8404689°

CDO-230

-6,9670945°

-34,8406788°

CDO-231

-6,9677707°

-34,8402354°

CDO-232

-6,9675949°

-34,8397501°

CDO-233

-6,9674315°

-34,8392993°

CDO-234

-6,9669789°

-34,8380501°

CDO-235

-6,9669739°

-34,8380501°

CDO-236

-6,9666067°

-34,8380559°

CDO-237

-6,9665054°

-34,8380390°

CDO-238

-6,9659318°

-34,8379430°

CDO-239

-6,9658111°

-34,8387396°

CDO-240

-6,9657819°

-34,8389320°

CDO-241

-6,9657430°

-34,8391886°
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ANEXO IV - Área de fundeio no 2

Vértices

Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000)
Latitude

Longitude

CDO-242

-6,9637562°

-34,8502400°

CDO-243

-6,9637688°

-34,8503607°

CDO-244

-6,9637897°

-34,8504801°

CDO-245

-6,9638188°

-34,8505978°

CDO-246

-6,9638560°

-34,8507132°

CDO-247

-6,9639011°

-34,8508257°

CDO-248

-6,9639539°

-34,8509347°

CDO-249

-6,9640141°

-34,8510398°

CDO-250

-6,9640814°

-34,8511403°

CDO-251

-6,9641556°

-34,8512359°

CDO-252

-6,9642361°

-34,8513261°

CDO-253

-6,9643228°

-34,8514104°

CDO-254

-6,9644150°

-34,8514883°

CDO-255

-6,9645124°

-34,8515596°

CDO-256

-6,9646145°

-34,8516239°

CDO-257

-6,9647209°

-34,8516809°

CDO-258

-6,9648309°

-34,8517302°

CDO-259

-6,9649440°

-34,8517717°

CDO-260

-6,9650598°

-34,8518051°

CDO-261

-6,9651775°

-34,8518304°

CDO-262

-6,9652968°

-34,8518472°

CDO-263

-6,9654169°

-34,8518557°

CDO-264

-6,9655373°

-34,8518557°

CDO-265

-6,9656574°

-34,8518472°

CDO-266

-6,9657767°

-34,8518304°

CDO-267

-6,9658944°

-34,8518051°

CDO-268

-6,9660102°

-34,8517717°

CDO-269

-6,9661233°

-34,8517302°

CDO-270

-6,9662333°

-34,8516809°

CDO-271

-6,9663397°

-34,8516239°

CDO-272

-6,9664418°

-34,8515596°

CDO-273

-6,9665392°

-34,8514883°

CDO-274

-6,9666314°

-34,8514104°

CDO-275

-6,9667181°

-34,8513261°

CDO-276

-6,9667986°

-34,8512359°
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CDO-277

-6,9668728°

-34,8511403°

CDO-278

-6,9669401°

-34,8510398°

CDO-279

-6,9670003°

-34,8509347°

CDO-280

-6,9670531°

-34,8508257°

CDO-281

-6,9670982°

-34,8507132°

CDO-282

-6,9671354°

-34,8505978°

CDO-283

-6,9671645°

-34,8504801°

CDO-284

-6,9671854°

-34,8503607°

CDO-285

-6,9671980°

-34,8502400°

CDO-286

-6,9672022°

-34,8501188°

CDO-287

-6,9671980°

-34,8499976°

CDO-288

-6,9671854°

-34,8498769°

CDO-289

-6,9671645°

-34,8497575°

CDO-290

-6,9671354°

-34,8496398°

CDO-291

-6,9670982°

-34,8495244°

CDO-292

-6,9670531°

-34,8494119°

CDO-293

-6,9670003°

-34,8493029°

CDO-294

-6,9669401°

-34,8491978°

CDO-295

-6,9668728°

-34,8490973°

CDO-296

-6,9667986°

-34,8490017°

CDO-297

-6,9667181°

-34,8489115°

CDO-298

-6,9666314°

-34,8488272°

CDO-299

-6,9665392°

-34,8487493°

CDO-300

-6,9664418°

-34,8486780°

CDO-301

-6,9663397°

-34,8486137°

CDO-302

-6,9662333°

-34,8485567°

CDO-303

-6,9661233°

-34,8485074°

CDO-304

-6,9660102°

-34,8484659°

CDO-305

-6,9658944°

-34,8484325°

CDO-306

-6,9657767°

-34,8484072°

CDO-307

-6,9656574°

-34,8483904°

CDO-308

-6,9655373°

-34,8483819°

CDO-309

-6,9654169°

-34,8483819°

CDO-310

-6,9652968°

-34,8483904°

CDO-311

-6,9651775°

-34,8484072°

CDO-312

-6,9650598°

-34,8484325°

CDO-313

-6,9649440°

-34,8484659°

CDO-314

-6,9648309°

-34,8485074°

CDO-315

-6,9647209°

-34,8485567°

CDO-316

-6,9646145°

-34,8486137°
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CDO-317

-6,9645124°

-34,8486780°

CDO-318

-6,9644150°

-34,8487493°

CDO-319

-6,9643228°

-34,8488272°

CDO-320

-6,9642361°

-34,8489115°

CDO-321

-6,9641556°

-34,8490017°

CDO-322

-6,9640814°

-34,8490973°

CDO-323

-6,9640141°

-34,8491978°

CDO-324

-6,9639539°

-34,8493029°

CDO-325

-6,9639011°

-34,8494119°

CDO-326

-6,9638560°

-34,8495244°

CDO-327

-6,9638188°

-34,8496398°

CDO-328

-6,9637897°

-34,8497575°

CDO-329

-6,9637688°

-34,8498769°

CDO-330

-6,9637562°

-34,8499976°

CDO-331

-6,9637520°

-34,8501188°

ANEXO V - RIP 1965.0100412-38
Vértices

Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000)
Latitude

Longitude

CDO-332

-7,0226603°

-34,8436564°

CDO-333

-7,0205173°

-34,8470657°

CDO-334

-7,0203019°

-34,8469527°

CDO-335

-7,0200349°

-34,8466048°

CDO-336

-7,0198379°

-34,8466333°

CDO-337

-7,0197876°

-34,8465880°

CDO-338

-7,0197361°

-34,8465085°

CDO-339

-7,0197603°

-34,8463037°

CDO-340

-7,0191266°

-34,8458190°

CDO-341

-7,0190280°

-34,8458266°

CDO-342

-7,0189340°

-34,8455561°

CDO-343

-7,0187132°

-34,8454860°

CDO-344

-7,0184174°

-34,8453729°

CDO-345

-7,0184042°

-34,8451888°

CDO-346

-7,0184432°

-34,8449786°

CDO-347

-7,0181128°

-34,8448012°

CDO-348

-7,0181975°

-34,8446561°

CDO-349

-7,0179920°

-34,8442255°

CDO-350

-7,0177994°

-34,8442729°

CDO-351

-7,0178801°

-34,8438392°

CDO-352

-7,0177607°

-34,8437521°

CDO-353

-7,0176954°

-34,8436940°
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CDO-354

-7,0176514°

-34,8436298°

CDO-355

-7,0175619°

-34,8435091°

CDO-356

-7,0174285°

-34,8435274°

CDO-357

-7,0173906°

-34,8434222°

CDO-358

-7,0172989°

-34,8433150°

CDO-359

-7,0172216°

-34,8430582°

CDO-360

-7,0171654°

-34,8430154°

CDO-361

-7,0170850°

-34,8429742°

CDO-362

-7,0170450°

-34,8428544°

CDO-363

-7,0168387°

-34,8426634°

CDO-364

-7,0167780°

-34,8426725°

CDO-365

-7,0166154°

-34,8424357°

CDO-366

-7,0164464°

-34,8423359°

CDO-367

-7,0163765°

-34,8422478°

CDO-368

-7,0163581°

-34,8421888°

CDO-369

-7,0163298°

-34,8420658°

CDO-370

-7,0160559°

-34,8418955°

CDO-371

-7,0157911°

-34,8414332°

CDO-372

-7,0154123°

-34,8413862°

CDO-373

-7,0147711°

-34,8407802°

CDO-374

-7,0142053°

-34,8402667°

CDO-375

-7,0141859°

-34,8398530°

CDO-376

-7,0138691°

-34,8397114°

CDO-377

-7,0137197°

-34,8394067°

CDO-378

-7,0134399°

-34,8393715°

CDO-379

-7,0130737°

-34,8391281°

CDO-380

-7,0130436°

-34,8390192°

CDO-381

-7,0130028°

-34,8389781°

CDO-382

-7,0128804°

-34,8388254°

CDO-383

-7,0128221°

-34,8386081°

CDO-384

-7,0128116°

-34,8385400°

CDO-385

-7,0125190°

-34,8383380°

CDO-386

-7,0123034°

-34,8383733°

CDO-387

-7,0122276°

-34,8382264°

CDO-388

-7,0118932°

-34,8381179°

CDO-389

-7,0118565°

-34,8380744°

CDO-390

-7,0117358°

-34,8380710°

CDO-391

-7,0116821°

-34,8380163°

CDO-392

-7,0116320°

-34,8379567°

CDO-393

-7,0115516°

-34,8378268°
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CDO-394

-7,0113772°

-34,8377718°

CDO-395

-7,0116684°

-34,8372823°
*
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