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PLANO MESTRE

SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Ilhéus,
situado em Ilhéus, no estado da Bahia. No âmbito do planejamento portuário nacional, pode-se
definir como Complexo Portuário um Porto Organizado 1 ou um conjunto constituído por, pelo
menos, um Porto Organizado e pelas instalações privadas situadas em suas proximidades, que
concorram com o Porto Organizado pela movimentação de cargas e/ou que compartilhem com
este os acessos terrestres e/ou aquaviário. O Complexo Portuário de Ilhéus é composto pelo
Porto Organizado de Ilhéus e pelos Terminais de Uso Privado (TUP) BAMIN e Porto Sul, estes
últimos ainda em fase de projeto.
Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço da Secretaria Nacional de
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA) 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.
Ressalta-se que a necessidade e 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, bem como o escopo e a interdependência existente entre cada
um. Nesse tocante, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as
diretrizes do PNLP, assim como os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) portuários
devem ser elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.
Assim, o terceiro ciclo se desenvolve dentro de um arcabouço de planejamento
estruturado e articulado, de forma que seja garantida a integração entre os instrumentos de
planejamento, assim como perpetuada ao longo de todo o processo, a visão de desenvolvimento
do setor portuário preconizada pelo atual Marco Regulatório, estabelecida por meio do PNLP.
No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de
decisões de investimento, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e
também em relação a ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que

Conforme a Lei nº 12.815, Porto Organizado é o bem público construído e aparelhado para atender a necessidades
de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo
tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de Autoridade Portuária (BRASIL, 2013).
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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 Ilhéus destaca as
principais características das instalações portuárias que pertencem ao Complexo, a análise dos
condicionantes físicos e operacionais, de seus impactos sobre o meio ambiente e sua interação com
os municípios circunvizinhos. Além disso, é composto pela projeção de demanda de cargas, pela
avaliação da capacidade instalada e de operação e, como principal resultado, discute as necessidades
e alternativas de expansão do Complexo Portuário para um horizonte de planejamento até 2060.
Ressalta-se que o detalhamento do escopo, dos métodos utilizados nas análises a serem realizadas no
Plano Mestre e a descrição das etapas e informações necessárias para o desenvolvimento das análises
apresentadas constam no Relatório de Metodologia dos Planos Mestres2.
Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Ilhéus”,
pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2015,
firmado entre a SEP/PR e a UFSC.

Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos1/pnpl/planos-mestres>.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que a atividade de planejamento seja realizada de forma
estruturada e permanente, no sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições
necessárias para superar os desafios que lhes vêm sendo impostos, tanto no que se refere ao
atendimento da demanda quanto a sua eficiência, elementos estes fundamentais para manter a
competitividade do País em qualquer período temporal, em particular nos tempos 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, em particular a infraestrutura portuária e os respectivos serviços públicos,
sejam eficientes e competitivos. 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 atualizado o Plano Mestre do Complexo Portuário de
Ilhéus, considerando temas como: movimentação portuária, infraestrutura portuária e de
acessos terrestre e aquaviário, operações portuárias, meio ambiente, interação porto-cidade e
gestão portuária.
Foi realizada a projeção da demanda de cargas e passageiros 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 iniciativas necessárias
para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como ações
estratégicas, que têm por objetivo direcionar os esforços no sentido de harmonizar os
procedimentos e as relações do Complexo Portuário com o meio em que está inserido.

OBJETIVOS
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Ilhéus é proporcionar ao
Setor Portuário Nacional uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo
Portuário ao longo dos próximos anos e indicar ações necessárias 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:
»
»
»
»

Obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias 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 de ações para superar os gargalos identificados, visando a eficiente atividade do Porto.

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 e passageiros: apresenta uma visão geral acerca do perfil
das movimentações do Complexo Portuário de Ilhéus, 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. Esse capítulo
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 Ilhéus, 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: nesse 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 Ilhéus. 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 apresentadas 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 o status
da gestão socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio em que
está inserido, com foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. Para
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»

»

»

»

isso, é realizada a caracterização da situação ambiental do Complexo Portuário, seguida da
avaliação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e também 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 da Autoridade Portuária: 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).

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 2 ao 8, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Ilhéus é composto pelo Porto Organizado de Ilhéus, administrado
pela Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA), e por dois Terminais de Uso Privado (TUP) em
fase de projeto, sendo eles: o TUP BAMIN, da Bahia Mineração S.A., e o TUP Porto Sul, que será
construído por meio de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), na qual o estado da Bahia atuará
como sócio minoritário junto a outras empresas privadas (BRASIL, 2014c).
Os itens a seguir apresentam sucintamente as principais características do Complexo,
cujo detalhamento é realizado nos demais capítulos deste Plano Mestre.

Localização
O Complexo Portuário localiza-se no sul do estado da Bahia, no município de Ilhéus,
estando o Porto Organizado situado na cidade de Ilhéus, ao passo que os TUPs devem ser
implantados no distrito de Aritaguá, no mesmo município. A Figura 2 indica a localização das
instalações portuárias do Complexo.

Figura 2 – Localização das instalações portuárias do Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As coordenadas geográficas que indicam a localização do Porto Organizado de Ilhéus
são: 14 47'00"S; 39o02'00"W.
o

Cargas movimentadas e área de influência
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Ilhéus movimentou um total de 221 mil
toneladas de cargas (CODEBA, 2017a); entre elas, as principais são:
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» Grãos de soja e milho, destinados ao mercado internacional. O volume escoado
corresponde à produção das principais regiões agrícolas do estado da Bahia, como Luiz
Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desiderio e Rosário.
» Níquel, movimentado no sentido de exportação, referente à produção de uma mina
localizada em Itagibá (BA), da empresa Mirabela Mineração do Brasil. Esse produto é
destinado principalmente a smelters da Europa e a produtores de aço da China.
» Magnesita, minério amplamente utilizado na fabricação de refratários, é uma carga de exportação
da empresa Magnesita Refratários S.A., que possui uma reserva mineral em Brumado (BA). Os
principais destinos desse produto são a Holanda, os Estados Unidos e a Argentina.
» Cacau, o único produto movimentado no sentido de desembarque no Complexo Portuário
em estudo, corresponde aos volumes importados pelas indústrias de refino de cacau e
produção de chocolates instaladas em Ilhéus e nas cidades próximas. A principal origem
desse produto em 2016 foi Gana.

Assim, destaca-se que 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 Ilhéus, a sua área de influência compreende principalmente o estado Bahia.
Além desses produtos, o Porto de Ilhéus também realiza operações de navios de
passageiros, sendo um importante ponto de parada de cruzeiristas no estado da Bahia e, a partir
disso, desempenha um papel relevante no desenvolvimento do turismo e da economia local.
A partir de 2018, espera-se o início das exportações de manganês no Porto de Ilhéus,
contempladas no cenário tendencial de demanda. Já no cenário otimista, considera-se a
perspectiva de movimentação de celulose e madeira como carga geral para exportação.
Também foram consideradas cargas perspectivas, as quais foram avaliadas em
cenários alternativos de demanda, como contêineres para o Porto de Ilhéus, minério de ferro
para o TUP BAMIN e grãos de soja, milho e fertilizantes para o TUP Porto Sul.

Infraestrutura
O Porto de Ilhéus conta com um molhe em forma de “L” localizado ao norte do cais do
Porto, com extensão de 2.215 metros, dos quais 1.450 metros correspondem à parte do molhe
que abriga o cais.
Em relação às infraestruturas de acostagem e armazenagem, a Tabela 1 e a Figura 3
apresentam um resumo com as principais características de tais aspectos para o Porto de Ilhéus.
Instalação portuária

Infraestrutura de acostagem

Infraestrutura de armazenagem
Retroárea composta por:
•

Porto de Ilhéus

Cais corrido de 432 m de extensão, com
profundidade de projeto de 14 m e dois
berços de atracação, com calado máximo
autorizado de 9,3 m.

•

•

dois armazéns para granéis sólidos e
carga geral e um armazém regulador;
um pátio para carga geral e granéis,
além de duas possíveis áreas de
expansão;
um moinho com seis silos verticais.

Tabela 1 – Resumo das infraestruturas de acostagem e armazenagem do Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 3 – Infraestrutura portuária do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação aos TUPs, estas instalações portuárias serão detalhadas na seção 3.3 Estudos
e projetos, tendo em vista que ainda se encontram em fase de projeto e licenciamento.
O TUP BAMIN, contará com um quebra-mar de 1.000 m de comprimento, um píer de
537 m de extensão e calado máximo autorizado de 18 m. Sua ponte de aceso, bem como a do
TUP Porto Sul, terá 3,5 km de extensão sobre o mar. Para armazenagem, o TUP BAMIN contará
com um pátio de capacidade estática de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de granéis
sólidos (BAMIN, 2016).
Já o Porto Sul deverá se constituir de dois píeres, totalizando cinco berços de atracação.
Em termos de armazenagem, o terminal contará com pátios e silos para granéis sólidos e
tanques para granéis líquidos (BAHIA, 2011a).

Acessos
Os acessos ao Complexo Portuário de Ilhéus compreendem:
» Acesso rodoviário: As principais vias rodoviárias de conexão do Complexo com sua
hinterlândia são: a Rodovia BR-101, a Rodovia BR-415, a Rodovia BA-262 e o Semianel Viário
de Itabuna. Próximo ao Complexo, verifica-se a existência de duas rotas utilizadas pelos
veículos de carga: a principal, pela Avenida Itabuna, e outra ao norte, a partir da Avenida
Raymundo Sá Barreto. Além dessas, há a Avenida Soares Lopes, que margeia a porção ao
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sul da área portuária e é utilizada pelos ônibus que transportam os passageiros
provenientes dos navios de cruzeiro da área portuária até os pontos turísticos do município.
» Acesso ferroviário: As instalações que integram o Complexo Portuário de Ilhéus,
atualmente, não possuem acesso por meio do modal ferroviário. Todavia, o Complexo é
contemplado com as obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL),
sob responsabilidade da VALEC, sendo o modal ferroviário contemplado nos cenários
alternativos de demanda.
» Acesso aquaviário: O canal de acesso ao Complexo Portuário de Ilhéus tem
aproximadamente 1,7 km de extensão, com largura mínima de 170 m. É obrigatório o uso
da praticagem em toda extensão do canal de acesso do Complexo Portuário. A
profundidade mínima é de 9,6 m e o Calado Máximo Recomendado (CRM) é de 9,3 m.
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2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS E
PASSAGEIROS
O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas do Porto de Ilhéus. 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 desta
complementaridade com o PNLP, o Plano Mestre é voltado à unidade portuária e, nesse sentido,
exige que sejam discutidas questões específicas de cada Complexo.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
O método de projeção de demanda no âmbito do Plano Mestre, disponível na sua
integridade no Relatório de Metodologias do Plano Mestre, é composto por três etapas principais:
projeção dos fluxos de demanda de cargas do Brasil por origem-destino, 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). Entre 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 passam 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, buscase absorver expectativas e intenções não captadas pelos modelos estatísticos, como questões
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comerciais, projetos de investimentos, novos produtos ou novos mercados. Com essas novas
informações, é possível, enfim, ajustar os modelos e criar cenários alternativos de demanda.
De forma complementar, para que seja possível avaliar as incertezas das previsões
estimadas, foram construídos dois cenários – otimista e pessimista – da projeção de demanda
para cada carga. Estes levam em consideração dois tipos de choques:
»

»

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.

Com relação às projeções relativas às atracações de navios de cruzeiro, adota-se a
seguinte metodologia:
i. A partir do histórico da distribuição mundial da capacidade de cruzeiros (em total de
leitos) durante a temporada em que existe concorrência com o Brasil, isto é, entre os
meses de novembro e abril, projeta-se, por meio de indicadores econômicos, a oferta
de navios de cruzeiros no Brasil para os próximos anos.
ii. Com base na projeção da capacidade de cruzeiros que as armadoras disponibilizarão
para o Brasil nas temporadas seguintes, projeta-se o número de navios por temporada,
através da relação leitos por navio.
iii. A distribuição das escalas é feita a partir da análise dos itinerários realizados nos últimos
anos pelos navios das últimas temporadas. Para tanto, foi utilizada a Tabela de Escalas
da Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros Marítimos (BRASILCRUISE 3, [201-]).
Como resultado, foi estimado o número de escalas de navios em cada porto brasileiro,
por temporada.

A opção pelo uso desta base se deu em razão de os dados da ABREMAR não terem sido divulgados até a data de
conclusão do estudo.

3
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PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Uma vez descrita sucintamente a metodologia, pode-se apresentar o perfil da
movimentação recente do Complexo Portuário de Ilhéus, composto apenas pelas instalações do Porto
Organizado de Ilhéus. Em 2016, foram movimentadas 221 mil toneladas pelo Complexo Portuário.
O Porto de Ilhéus tem sua história vinculada à cultura cacaueira, sendo concebido para
o escoamento mais eficiente dos excedentes da produção de cacau, especialmente da região sul
da Bahia (CODEBA, 2018a), onde esse fruto é o principal produto agrícola, contando
majoritariamente com pequenos produtores para o cultivo (BRASIL, 2017d). Já no parque de
refino, destaca-se a presença de três grandes indústrias moageiras em Ilhéus: Olam, Cargill e
Barry-Callebaut.
Com o declínio da economia cacaueira nas últimas décadas, o perfil de movimentação
de cargas do Complexo alterou-se, ampliando sua área de influência e gama de mercadorias,
passando a atender a demanda de exportação de produtos provenientes do oeste baiano, como
soja e milho, e da hinterlândia do Complexo, como minérios de ferro, níquel e magnesita. No
sentido de importação, demanda-se o cacau, utilizado para realização de blend com o produto
regional para a produção de chocolate. Além disso, atualmente o Porto de Ilhéus é um
importante ponto de parada de navios de cruzeiro, desempenhando um papel relevante no
desenvolvimento do turismo e da economia local (DANTAS, 2017).
Em termos gerais, observando-se o histórico entre os anos de 2012 e 2016, a
movimentação de cargas no Complexo Portuário de Ilhéus apresentou queda de 51,6% no total
transportado. Essa redução acentuou-se entre os anos de 2014 e 2016, em decorrência de
fatores como a recessão da economia nacional, a queda no preço do níquel e a quebra da safra
de milho no estado da Bahia no ano de 2016.
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Ilhéus movimentou um total de 221 mil
toneladas. Os graneis sólidos vegetais constituem a principal natureza de carga movimentada
no Complexo, responsável por 39% do volume transportado em 2016, compreendendo os
embarques de grãos de soja e milho. Em seguida, os granéis sólidos minerais, representados
pelos embarques de magnesita e níquel, responderam por 35% do total movimentado pelo
Porto em 2016. Por fim, a natureza de carga geral (23% de participação relativa) tem como
produto de maior significância o cacau, desembarcado via navegação de longo curso.
A navegação de longo curso representou a totalidade das movimentações de cargas no
Complexo Portuário de Ilhéus em 2016. Acerca do sentido, os embarques tiveram maior
significância, com participação relativa de 77% no total movimentado, sendo o cacau a única
carga de importação. De modo mais específico, com relação aos produtos, todas as cargas
apresentaram queda nos volumes movimentados em 2016 com relação a 2012, exceto a soja.
As principais reduções se deram para milho e níquel, com queda de 89% e 43% dos volumes,
respectivamente. A movimentação de soja teve sua participação relativa no Complexo elevada
de 8% em 2012 para 28% em 2060, um incremento de 63% nos volumes embarcados.
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. De antemão, observa-se que os granéis sólidos vegetais foram os principais produtos
movimentados no ano de 2016.
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Figura 4 – Características de movimentação do Porto de Ilhéus (2016) 4
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

4

As tabelas detalhadas com os valores das cargas relevantes para cada instalação encontram-se no Apêndice 4.
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PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS
Até 2060, as expectativas são de que a demanda para o Complexo apresente taxa
média de crescimento de 0,9% ao ano no cenário tendencial, alcançando um total de 585 mil
toneladas 5. No curto prazo (até o ano de 2020), contudo, o crescimento da movimentação
deverá ser mais acelerado, com uma taxa média de 21,1% ao ano, em função do retorno dos
embarques de manganês e do incremento nas movimentações de níquel a partir de 2019. No
médio prazo (2020-2035), o Complexo Portuário deve apresentar crescimento médio mais
brando, de 3,8% ao ano.
Considerando a entrada em operação das instalações dos TUPs BAMIN e Porto Sul –
previstas para o cenário de demanda alternativa –, o primeiro realizando a movimentação de
minério de ferro e o segundo de grãos e fertilizantes, essas taxas tornam-se ainda mais elevadas,
da ordem de 161,8% ao ano entre 2016 e 2020, e 2,3% ao ano entre 2020 e 2035. Tal
crescimento é impulsionado, no primeiro caso, principalmente pelo início das movimentações
de minério de ferro pelo TUP BAMIN, e a partir de 2020, influenciado pelo início das operações
de grãos e fertilizantes no Porto Sul.
Acerca das participações relativas ao longo do período projetado, tendo em vista um
cenário em que esteja operando apenas o Porto de Ilhéus, a principal tendência esperada é que
os granéis sólidos vegetais tenham elevação na participação relativa de 39% em 2016 para 56%
em 2060, mantendo-se como principal natureza de carga, ao passo que o granel sólido mineral
reduz sua participação de 35% para 15% do total. Já as cargas gerais, devem passar a representar
25% do total em 2060, correspondendo às importações de cacau.
A Figura 5 apresenta os principais resultados de projeção de demanda do Complexo Portuário
de Ilhéus. Já a Tabela 2 detalha o volume de cargas – a partir das cargas relevantes, definidas na
Figura 4 – projetado para o Complexo Portuário até 2060, tendo como ano-base 2016. Ressaltase que os resultados apresentados neste capítulo, principalmente com relação ao cenário
tendencial, levam em conta a condição atual do Complexo Portuário de Ilhéus,
desconsiderando-se a realização de investimentos em infraestrutura e superestrutura, bem
como a consolidação dos projetos do TUP BAMIN e do Porto Sul.

5

As projeções são realizadas para as cargas, sentidos e fluxos descritos na Figura 1.
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Figura 5 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018) 6

6

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

Carga

Tipo de navegação

Sentido

Granel sólido vegetal

2016 (t) 2020 (t) 2025 (t) 2030 (t) 2035 (t) 2040 (t) 2045 (t) 2050 (t) 2055 (t) 2060 (t)
85.477

148.579

188.478

221.328

239.594

259.165

277.104

293.776

310.380

326.984

Grão de soja Longo Curso

Embarque

61.809

109.667

140.522

164.775

175.767

184.709

192.827

200.679

208.496

216.313

Milho

Embarque

23.668

38.912

47.957

56.552

63.827

74.456

84.277

93.097

101.884

110.671

77.302

206.891

215.177

223.396

169.977

174.549

77.971

81.345

84.723

88.101

Longo Curso

Granel sólido mineral
Níquel

Longo Curso

Embarque

38.962

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-

-

-

-

Magnesita

Longo Curso

Embarque

38.340

46.891

55.177

63.396

69.977

74.549

77.971

81.345

84.723

88.101

Manganês

Longo Curso

Embarque

-

60.000

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

50.533

65.560

68.677

72.105

78.197

87.675

101.361

116.135

130.951

145.766

50.533

65.560

68.677

72.105

78.197

87.675

101.361

116.135

130.951

145.766

Outros

7.748

11.600

13.880

15.857

17.232

18.726

20.284

21.831

23.377

24.924

Total

221.060

432.630

486.212

532.686

505.000

540.115

476.720

513.087

549.431

585.776

Carga geral
Cacau

Longo Curso

Desembarque

Tabela 2 – Projeção de demanda de cargas em toneladas no Complexo Portuário de Ilhéus entre os anos de 2016 (observado) e 2060 (projetado)
Fonte: CODEBA (2017a) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Em relação aos cenários de demanda, no caso do Complexo Portuário de Ilhéus aplicou-se
apenas o choque do tipo 1. Os resultados da projeção para os cenários tendencial, otimista e
pessimista, de modo agregado, para o Complexo Portuário de Ilhéus, estão ilustrados no Gráfico 17.

Gráfico 1 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Ilhéus (em t) entre 2016
(observado) e 2060 (projetado)
Fonte: CODEBA (2017a) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A oscilação observada em todos os cenários ao longo do período projetado ocorre em
razão das movimentações de manganês e níquel, as quais iniciam em 2019 e deixam de ser
operadas no Porto a partir de 2033 e 2043, respectivamente.
Tendo em vista os cenários previstos, as taxas médias de crescimento previstas são de
3,0% ao ano no cenário otimista, 0,9% ao ano no cenário tendencial e de 0,7% ao ano no cenário
pessimista. Observa-se, no cenário tendencial, um crescimento mais substancial no curto prazo,
de 21,1% ao ano entre os anos de 2016 e 2020. Entre 2020 e 2035 essa taxa se mantém elevada,
em 3,8% ao ano.
Nos itens subsequentes, estão descritas, com maior detalhamento, as projeções de
demanda por natureza de carga e principais produtos 8, bem como seus cenários.

GRANEL SÓLIDO VEGETAL
Em 2016, entre as cargas relevantes, foram movimentadas 85,5 mil toneladas de granéis
sólidos vegetais no Complexo Portuário de Ilhéus. Essa natureza de carga inclui grãos de soja e
milho, ambos movimentados no sentido de exportação, por via das instalações do Porto
Organizado de Ilhéus. No ano de 2016, o Complexo Portuário de Ilhéus movimentou 61,8 mil

7
8

A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 2.
A memória de cálculo da projeção de demanda por carga encontra-se no Apêndice 3.
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toneladas de grão de soja e 23,7 mil toneladas de milho, configurando-se este o grupo de
produtos mais relevante, representando 56% dos volumes totais do Complexo em 2016.
Os grãos de soja e milho têm sido os grandes responsáveis pelo aumento do plantio em
áreas de fronteira agrícola, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do País, promovendo
uma redistribuição espacial da produção agrícola e da utilização das rotas logísticas de
escoamento (CONAB, 2017).
O estado da Bahia é o sétimo maior produtor de soja do País, e o principal da Região
Nordeste, segundo dados da Companha Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018a). O
potencial produtivo do estado está relacionado à região denominada MATOPIBA – que engloba
os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia –, a qual possui clima e condições de relvo
favoráveis, bem como disponibilidade de terras a preços atrativos (EMBRAPA, [2017]), sendo
considerada a principal fronteira agrícola brasileira na atualidade.
Dessa forma, os volumes mais significativos de grãos exportados pelo Complexo
Portuário de Ilhéus têm origem nas regiões de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, São Desidério
e Rosário, todas no oeste da Bahia, segundo informações fornecidas pela Autoridade Portuária
durante visita técnica.
Em relação aos destinos no mercado internacional, os grãos de soja foram enviados em
sua totalidade para a Itália, enquanto que o milho teve como destino a República Dominicana
(ALICEWEB, 2017).
Com relação ao período observado, que compreende os anos de 2012 a 2016, nota-se
certa irregularidade nos volumes embarcados, sendo 2014 o pico da movimentação, com 172,6
mil toneladas de soja e 27,1 mil toneladas de milho. No ano de 2015, não houve movimentação
de soja no Porto de Ilhéus.
A Figura 6 apresenta as principais informações sobre a movimentação de grãos no
Complexo Portuário de Ilhéus.
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Figura 6 – Aspectos gerais da movimentação de grãos no Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2016, a produção de soja da Bahia, concentrada na região oeste do estado, foi de
5,1 milhões de toneladas (CONAB, 2018a). Considerando a disponibilidade total de área
cultivável no estado e produtividade média observada na última safra, a capacidade atual de
produção de soja é de aproximadamente 11 milhões de toneladas por ano (considerando que
toda a área disponível fosse empregada para esse fim).
A maior parte da produção do estado é absorvida pelo mercado doméstico, tendo como
principal uso a produção de farelo. Em 2016, 43% da produção do estado foi exportada (IBGE,
2016b; ALICEWEB, 2017). Em relação ao mercado interno de grãos, o consumo doméstico de
soja deve crescer acima do consumo de outras culturas, como o milho, em razão da inserção de
uma maior parcela do farelo de soja na preparação de rações para aves e suínos (BRASIL, 2017b).
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Já no caso do milho, na safra de 2016/17 foram produzidas 2,0 milhões de toneladas do
grão (CONAB, 2018a). A expectativa para os anos futuros é de continuidade dos ganhos de
produtividade, resultando em menor necessidade de expansão de áreas cultivadas. Esses
ganhos estão associados a aspectos tecnológicos como a adoção de sementes melhoradas, além
de técnicas como o plantio direto e outras práticas de manejo (PIONEER, 2014). Além disso, o
consumo interno deve reduzir-se de 60% para cerca de 55% na próxima década, a partir da
menor utilização do produto na composição de rações para animais (BRASIL, 2017b).
Acerca das perspectivas de produção de soja, destaca-se que esta deverá responder
pelas maiores quantidades de expansão da área plantada, o que, aliado com a manutenção da
produtividade alcançada na safra de 2016/2017, deve resultar em elevação da produção do grão
no MATOPIBA (BRASIL, 2017b). Tal configuração deverá ser mantida no médio e longo prazos,
garantindo a oferta do grão para o Complexo Portuário de Ilhéus. Entretanto, é importante
salientar que as taxas de crescimento esperadas para o MATOPIBA dependem das condições de
disponibilidade hídrica na região (FIESP, 2016).
Cabe destacar, na área de influência do Complexo, a presença do Terminal Portuário
Cotegipe (TPC), especializado na movimentação de grãos. Ressalta-se a competitividade do
terminal em relação ao Porto de Ilhéus, em razão da disponibilidade de um calado operacional
mais profundo e capacidade superior de armazenagem. Tais fatores se mostram relevantes, haja
vista a tendência de aumento do tamanho das embarcações utilizadas para o transporte de
grãos. Esses aspectos podem representar uma ameaça à expansão das exportações de grãos
pelo Complexo de Ilhéus, conforme captado no cenário de demanda pessimista.
Assim, a movimentação de soja em grão e milho no Complexo Portuário de Ilhéus
poderá atingir 327 mil toneladas no ano de 2060, o que representa uma taxa média de
crescimento de 2,2% ao ano. Ressalta-se que nos primeiros anos da projeção, essa taxa se
mostra mais elevada, da ordem de 16,9% ao ano entre 2016 e 2020 e de 8,6% ao ano entre 2016
e 2025. Ao longo de todo o período projetado, a soja apresenta maior relevância nos volumes,
fato que reflete a dinâmica do mercado interno dessas commodities na área de influência do
Complexo Portuário. Entretanto, o milho apresenta os maiores acréscimos em termos de
volume, de 368% entre 2016 e 2060, enquanto que os volumes de soja se elevam em 250%.
Com relação aos cenários de demanda, as taxas de crescimento previstas para os
cenários otimista e pessimista são de 2,5% e 1,9% ao ano, respectivamente.
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GRANEL SÓLIDO MINERAL
Em 2016, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Ilhéus movimentou
77,3 mil toneladas de granel sólido mineral, que corresponderam aos volumes de exportação de
níquel e magnesita. No Gráfico 2, é possível visualizar a evolução da movimentação dos granéis
sólidos minerais no período observado (2012 a 2016) e projetado (2017 a 2060).
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Gráfico 2 – Evolução da movimentação de granel sólido mineral no Porto de Ilhéus, observado (20122016) e projetado (2017-2060)
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observou-se redução na quantidade de granéis sólidos minerais exportados através do
Porto de Ilhéus no período entre 2012 e 2016, com uma queda de 32% no período, impactada
principalmente pela oscilação nos volumes operados de magnesita e manganês.
Quanto à projeção de demanda, foram consideradas as expectativas de retomada da
exportação de manganês, até o ano de 2032, e de níquel, até 2042, ambas em função do
esgotamento da capacidade produtiva das minas. Desse modo, as projeções indicam que o
Complexo de Ilhéus mantenha apenas as operações de Magnesita em 2060, resultando assim
em uma taxa média de crescimento de -2,2% ao longo do período projetado. Entretanto,
considerando-se o crescimento para o curto e médio prazos, as taxas de crescimento são mais
elevadas, da ordem de 33,7% ao ano entre 2016 e 2020 e de 6,5% ao ano entre 2016 e 2030.
Nos itens a seguir, são detalhadas as projeções de demanda por grupo de produtos.

NÍQUEL
O níquel é um minério utilizado principalmente na fabricação de aço inoxidável, além de
possuir aplicações na fabricação de diversos produtos, como baterias, moedas e relógios. Em
2016, o Porto de Ilhéus movimentou 39 mil toneladas de níquel no sentido de exportação. Esse
volume, bem como os movimentados entre 2012 e 2015, corresponde ao escoamento da
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produção da empresa Mirabela Mineração do Brasil, que explora a Mina Santa Rita, localizada
em Itagibá (BA), distante cerca de 130 quilômetros do Porto de Ilhéus.
O minério escoado pelo Porto de Ilhéus se destina, principalmente, a smelters de níquel
localizadas na Europa (especialmente Noruega, Suécia e Rússia), e também a produtores
integrados de aço na China, segundo informado pela Mirabela em entrevista.
Ainda de acordo com informações fornecidas pela empresa, no ano de 2016 a Mirabela
precisou paralisar sua produção e operação portuária em Ilhéus, tendo como principal motivo a
queda do preço do níquel no mercado internacional. Na ocasião, o preço da commodity chegou
a US$ 7.000 por tonelada, sendo que o valor adequado para viabilização das operações no
Complexo seria de aproximadamente US$ 12.500 por tonelada.
Assim, considerando um cenário de retomada dos preços do níquel, a Mirabela realizou
investimentos em melhorias nas operações de extração do minério, visando à redução dos
custos de exploração. Conforme informado pelo representante da empresa em reunião técnica,
a perspectiva de exploração da mina é de 18 anos a partir da retomada das operações, que deve
ocorrer de forma absoluta em 2018. Considerando-se a operação da mina com plena
capacidade, a empresa tem potencial para exportar cerca de 100 mil toneladas por ano.
Desse modo, tendo em vista o horizonte estimado de exploração da mina da empresa
Mirabela, projeta-se que a demanda de níquel no Complexo Portuário de Ilhéus cesse em 2042,
com a movimentação de aproximadamente 100 mil toneladas, apresentando uma taxa média
de crescimento de 2,2% ao ano. Já nos cenários alternativos de demanda aponta-se um
crescimento médio anual de 2,3% no cenário otimista, atingindo 102,6 mil toneladas, e de 2,1%
no pessimista, chegando a 97,3 mil toneladas.
A Figura 7 apresenta as principais informações sobre a projeção de demanda de níquel
no Complexo Portuário de Ilhéus.
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Figura 7 – Aspectos gerais da movimentação de níquel no Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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MAGNESITA
Em 2016, o Complexo Portuário de Ilhéus movimentou 38,3 mil toneladas de magnesita
através do Porto Ilhéus (CODEBA, 2017a). Nesse ano, a movimentação do produto
correspondeu, na sua totalidade, a operações de exportação. Ao longo do período observado,
apenas no ano de 2013 registrou-se movimentação no sentido de desembarque, de um
montante de 27,7 mil toneladas.
No Brasil, a empresa Magnesita, responsável pelos volumes movimentados em Ilhéus,
produz um material denominado sínter de magnesita, o qual é totalmente destinado à
exportação, sendo os principais demandantes em 2016 Holanda (76%), Estados Unidos (13%) e
Argentina (6%) (ALICEWEB, 2017).
A magnesita é um mineral de carbonato de magnésio, amplamente utilizado na
fabricação de refratários em função do seu alto ponto de fusão, que o confere a capacidade de
exposição a altas temperaturas, corrosão, abrasão e reações químicas. Os refratários, por sua
vez, são usados para proteção de equipamentos e em processos industriais como a fabricação
de cimento, vidro, petroquímicos, aço, não ferrosos, entre outros (MAGNESITA, 2013c).
No Porto de Ilhéus a magnesita corresponde à carga da Magnesita Refratários S.A., que
possui a maior reserva do minério do mundo fora da China, localizada em Brumado (BA),
estimada em 830 milhões de toneladas, com capacidade produtiva de 450 mil toneladas anuais
(MAGNESITA, 2013a, 2013b).
Em termos históricos, destaca-se que a movimentação da carga realizada no Porto de Ilhéus
nos anos de 2014 e 2015 corresponderam às operações do sínter de magnesita até então
movimentados no Porto de Aratu-Candeias, temporariamente transferidas para Ilhéus em razão de
problemas com o equipamento da CODEBA. A Magnesita opera essa carga no Porto de Aratu-Candeias
por meio de um contrato de arrendamento. Contudo, segundo informado em visita técnica, espera-se
que no cenário futuro o Porto de Ilhéus continue movimentando magnesita, em função de o Porto
oferecer menor tempo de espera e custos de armazenagem, compensando o frete rodoviário mais
elevado em comparação com a opção ferroviária em Aratu-Candeias.
Ao final do período projetado, em 2060, a projeção indica que o Complexo poderá
exportar 88,1 mil toneladas de magnesita, com um crescimento médio anual de 1,6% durante o
período, com uma expansão mais acentuada no curto prazo: 4,5% ao ano entre 2016 e 2020.
Considera-se que, em decorrência do uso exclusivo na indústria de refratários, o crescimento da
exportação do mineral se dê no ritmo de crescimento da indústria.
Acerca do crescimento projetado nos cenários alternativos de demanda, a taxa média
de crescimento no cenário otimista é de 1,7% ao ano. Já no cenário pessimista, a taxa prevista
é de 1,5% ao ano.
A Figura 8 apresenta as principais informações relativas à movimentação e à demanda
projetada de magnesita para o Complexo Portuário de Ilhéus.
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Figura 8 – Aspectos gerais da movimentação de magnesita no Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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MANGANÊS
O minério de manganês que deverá ser movimentado no Porto de Ilhéus a partir de
2018 corresponde à produção da empresa Mineração Spazio Alpha Concorde, do WCA Group,
cujas minas estão localizadas em Coaraci e Serrinha, ambos na região leste da Bahia, a cerca de
90 quilômetros do Porto. A capacidade anual de produção da empresa é estimada em 100 mil
toneladas anuais de minério, segundo informado em entrevista técnica.
O manganês é o quarto metal mais utilizado no mundo, superado apenas por minério
de ferro, alumina e cobre, sendo um importante componente em diversas indústrias e com
amplo rol de aplicações (WCA GROUP, [2017?], tradução nossa).
De acordo com informações fornecidas pela mineradora, a produção de manganês teve
início em 2017 e a primeira operação portuária da carga deve ocorrer no segundo semestre de 2018,
embarcando 20 mil toneladas. Considera-se que 60% da produção deve ser exportada, tendo como
principal mercado de destino a China, onde será utilizada na indústria siderúrgica. Nesse sentido,
destaca-se a expectativa de recuperação e manutenção dos preços em níveis atrativos e estáveis no
mercado internacional para o manganês nos próximos anos (STATISTA, 2018), bem como os planos
estruturais da China, a exemplo do plano de fomento à urbanização e o plano quinquenal chinês, cujas
ações devem contribuir para o aumento pela demanda de minérios, como o manganês. Os 40%
restantes da produção devem ser vendidos no mercado nacional, onde o preço do produto tem se
mostrado estável, principalmente para indústria siderúrgica.
Assim, a expectativa é de que a demanda de manganês se mantenha estável em 60 mil
toneladas anuais entre 2019 e 2032, período que compreende o horizonte de exploração da
mina, apresentando uma taxa média de crescimento de 2,8% ao ano no cenário tendencial. Nos
cenários alternativos de demanda, prevê-se taxa média de crescimento de 2,9% ao ano no
otimista, e de 2,7% ao ano no pessimista.
A Figura 9 apresenta as principais informações sobre a projeção de demanda de
manganês no Complexo Portuário de Ilhéus.
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Figura 9 – Aspectos gerais da movimentação de manganês no Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

CARGA GERAL
Em 2016, entre as cargas relevantes consideradas nesse estudo, o Complexo Portuário
de Ilhéus movimentou 50,5 mil toneladas de cargas gerais, agrupamento composto
exclusivamente pelo cacau. Destaca-se que tais volumes representaram 23% do total
movimentado pelo Porto naquele ano, configurando-se como a segunda carga mais relevante
no cenário atual. Essa carga caracteriza-se por ser movimentada predominantemente via
desembarques de longo curso.
O cacau é o principal produto utilizado na indústria de chocolates. Ao fruto do cacaueiro,
são dadas as finalidades de conservação da casca e de extração da semente, com a qual são
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produzidos cacau em pó, manteiga, torta e licor. A destinação mais relevante dos produtos de
cacau é a indústria alimentícia.
O estado da Bahia é o principal produtor nacional de cacau, respondendo por 55% a 60%
do total, aproximadamente (CONAB, 2018b), com destaque para a região sul do estado. Em
Ilhéus, está instalado um parque de refino com capacidade de moagem em torno de 240 mil
toneladas ao ano, formado por indústrias multinacionais como Cargill, Olam e Berry-Callebaut,
de acordo com informações obtidas em visita técnica. Outras regiões produtoras relevantes no
país são o Pará (35% a 40% da produção nacional), Rondônia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Roraima, Mato Grosso e o Amazonas (CONAB, 2018b).
Ainda segundo informado pelos players do setor atuantes na região do Complexo
Portuário, no ano de 2016 as principais regiões produtoras da Bahia sofreram com uma seca
severa que ocasionou a perda de cerca de 10% da produção, levando o parque de refino a operar
abaixo da sua capacidade. Essa perda deve se refletir em volumes menores de produção ainda
nos próximos anos, tendo em vista o tempo de recuperação das lavouras, o que implica na
continuidade de recepção do cacau advindo de outras regiões.
O produto, que já foi largamente produzido e exportado no século 20, encara hoje um
cenário distinto. Na atualidade, ainda que o País apresente clima propício para o
desenvolvimento dessa cultura, em função de condições adversas como baixos volumes
pluviométricos e incidência de pragas a produção nacional por vezes não se mostra suficiente
para atender a demanda doméstica.
Além do fator produtivo, também contribui para a necessidade de importação dessa
carga a realização de um blend por parte das indústrias, isto é, a mistura de diferentes tipos de
cacau para atendimento às especificidades do mercado. De acordo com informações obtidas em
visita ao Complexo, o blend utilizado pelo parque industrial de Ilhéus consiste na junção de cacau
de três diferentes origens: dois brasileiros, originários da própria Bahia e do Pará, e outro
importado do continente africano, principalmente de Gana.
Tendo em vista o cenário futuro, espera-se que a retomada do crescimento econômico
brasileiro, juntamente com a manutenção dos preços mais baixos do cacau no mercado mundial,
possa impactar no aumento do consumo interno desses produtos, elevando a demanda por
importações dessa carga (CONAB, 2018b).
Além disso, destaca-se que o consumo per capita do brasileiro é considerado baixo, de
2,16 kg ao ano, quando comparado a países europeus como Suíça, Bélgica e Alemanha, com
consumo per capita superior a 10 kg, apresentando significativo potencial de crescimento da
demanda por produtos de cacau (CONAB, 2018b).
A projeção de demanda no cenário tendencial indica uma movimentação de 145,8 mil
toneladas cacau via desembarque de longo curso para o Complexo no ano de 2060, com taxa
média de crescimento anual de 2,1%, conforme apresentado na Figura 10.
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Figura 10 – Aspectos gerais da movimentação de cacau no Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto aos cenários alternativos de demanda, projeta-se que, até 2060, a movimentação de
cacau atinja 161 mil toneladas no otimista, apresentando crescimento médio de 2,4% ao ano. Já no
cenário pessimista, essa taxa é de 1,9% ao ano, atingindo 130 mil toneladas.
Ressalta-se, por fim, a expectativa de players do setor quanto à possibilidade de desembarque
de cabotagem de cacau em contêineres no Porto de Ilhéus, abordada no cenário alternativo da
projeção de demanda do Complexo, conforme detalhado na seção 2.7 Cargas perspectivas.
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CARGAS PERSPECTIVAS
As cargas perspectivas são consideradas como sendo aquelas que possuem potencial de
movimentação no Complexo Portuário em estudo, e que têm como condicionantes aspectos
como investimentos em melhorias operacionais significativas e investimentos em diversos níveis
de capacidade dos terminais avaliados. Além disso, a atração desse tipo de carga para o
Complexo Portuário envolve a efetivação de esforços comerciais por parte da Autoridade
Portuária e dos demais agentes atuantes no Complexo. É importante afirmar, ainda, que a
movimentação dessas cargas perspectivas está além daquelas já consideradas nos três cenários
de demanda expostos anteriormente (pessimista, tendencial e otimista).
Na presente seção são detalhadas as cargas perspectivas a serem movimentadas nas
seguintes instalações: Porto de Ilhéus, TUP BAMIN e Porto Sul, os dois últimos ainda em fase de projeto.

PORTO DE ILHÉUS
Nesta seção serão tratadas as cargas perspectivas referentes ao Porto de Ilhéus,
segmentadas em duas categorias: novas cargas e uma análise da perspectiva de expansão da
movimentação de grãos.

Novas cargas
Além das cargas já movimentadas no Complexo Portuário de Ilhéus, espera-se, no
cenário alternativo, a movimentação de quatro novas cargas:
»
»
»
»

Contêineres
Madeira
Celulose
Trigo.

Para a movimentação de contêineres, é considerada a perspectiva de movimentação de
desembarque de cabotagem de cacau com origem no Pará, mais especificamente na região de
Altamira, de onde seguiria para o Porto de Vila do Conde e posteriormente para o Porto de
Ilhéus. A carga de origem paraense é atualmente transportada por meio de modal rodoviário
até as indústrias baianas. Além disso, espera-se o aumento da utilização da capacidade das
indústrias, que atualmente, segundo informações obtidas em visita técnica ao Complexo de
Ilhéus, operam a um nível de 60%, podendo atingir 100% de utilização até 2019. Diante disso, o
potencial de demanda considerado para a linha de contêineres corresponde à diferença entre a
capacidade de operação do parque industrial de cacau na região do Complexo Portuário e os
volumes projetados de importação no cenário tendencial.
O valor potencial de movimentação de cacau via navegação de cabotagem seria de 29
mil TEU, considerando o início a partir de 2018. Ao final do período projetado, em 2060, esse
valor seria reduzido para 17 mil TEU, em razão dos fatores anteriormente mencionados.
Ressalta-se ainda que essa rota teria possibilidade de atração de outras cargas, como por
exemplo produtos manufaturados fabricados na região de Manaus.
Com relação às perspectivas de movimentação de madeira e celulose, estas
correspondem a um cenário em que o Porto de Ilhéus apresente calado mais profundo,
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possibilitando a operação de navios de maior porte (com calado superior a 10 metros, pelo
menos), utilizados no transporte dessas mercadorias. Para ambas as movimentações, considerase o início das operações em 2022.
De acordo com informações obtidas em visita técnica, o Porto poderia atrair cargas de
madeira, na forma de cavaco, com origem no Sul da Bahia e no Norte de Minas Gerais para
exportação, com potencial de embarques mensais de 30 mil a 40 mil toneladas. Assim, a demanda
de madeira é estimada em 360 mil toneladas ao ano, ao longo de todo o período projetado.
Em relação à celulose, o Porto de Ilhéus poderia captar a carga proveniente da Veracel,
indústria instalada no Sul da Bahia – entre Eunápolis e Belmonte – que produz 1,1 milhão de
toneladas de celulose anualmente (VERACEL, [2017?]b). Atualmente, a produção da empresa é
transportada até o Terminal Marítimo de Belmonte, situado no município de Belmonte (BA), de
onde segue em navios-barcaça para o Portocel, no estado do Espírito Santo, para ser exportada
(VERACEL, [2017?]a). Neste cenário otimista, a celulose produzida pela Veracel seria embarcada
diretamente pelo Porto de Ilhéus, conforme informado durante visita técnica ao Complexo. Para
essa projeção considerou-se um volume de 1,1 milhão de toneladas a partir de 2022.
Por fim, destaca-se a perspectiva de reativação, por meio de uma licitação, de um moinho
de trigo situado em área “não afeta” do Porto de Ilhéus. De acordo com informações fornecidas pela
Autoridade Portuária, há interesse em utilizar a estrutura do moinho para processamento de trigo,
o qual seria importado pelo Porto de Ilhéus, por parte de três empresas a saber:
» Moinhos de Trigo Indígena S.A. (Grupo Motrisa)
» Moinhos Cruzeiro do Sul
» Grande Moinho Cearense.

Além do silo do moinho desativado, que atualmente possui capacidade de
armazenagem de 8 mil toneladas, existe a possibilidade de armazenar o trigo a ser importado
nas instalações do Porto de Ilhéus, segundo informado durante visita técnica.

Expansão da movimentação de grãos
A fim de verificar o potencial de incremento nos volumes movimentados no Complexo
Portuário de Ilhéus, realizou-se uma simulação de alocação de cargas por meio do método de
proporção inversa. Nessa simulação, foram considerados custos logísticos competitivos entre os
Complexos Portuários de Ilhéus e de Salvador e Aratu-Candeias. Desse modo, ressalta-se que a
viabilização desses volumes por meio da alocação tem como condicionante a realização de
melhorias operacionais, de infraestrutura e de acesso (terrestre e aquaviário) no Porto de Ilhéus.
A produção na área de atuação potencial de Ilhéus foi de 4,8 milhões de toneladas de soja e
milho, da qual 32% foram exportados (IBGE, 2018b; ALICEWEB, 2017). Atualmente, o escoamento
para o mercado externo dos grãos produzidos nessa região, com destaque para a microrregião de
Barreiras (BA), é realizado principalmente pelo Complexo Portuário de Salvador e Aratu-Candeias.
Desse modo, evidencia-se a sobreposição entre as áreas de atuação dos dois Complexos, bem como
a perspectiva de aumento na captação de cargas para o Complexo de Ilhéus, uma vez atendidas as
condições supracitadas referentes aos acessos e à infraestrutura portuária.
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TUP BAMIN
Principal insumo da cadeia produtiva do aço, o minério de ferro atualmente não é
movimentado no Complexo Portuário de Ilhéus. Entretanto, verifica-se registros de operações
pontuais nos anos de 2014 e 2015, com os volumes de 22 e 22,8 mil toneladas, respectivamente
(CODEBA, 2017).
A expectativa futura de movimentação dessa carga no Complexo está relacionada,
principalmente, ao TUP BAMIN, cuja previsão de início das operações é o ano de 2020. De acordo
com informações fornecidas pela empresa Bahia Mineração S.A. durante visita técnica, o projeto
engloba, além do terminal portuário, a exploração de uma mina de minério de ferro em Caetité (BA),
com capacidade produtiva de 20 milhões de toneladas anuais para exportação e reservas estimadas
em 560 milhões de toneladas, estando a previsão de exploração em um horizonte de 30 anos. Ainda,
segundo informações fornecidas pela empresa, há também a perspectiva de que o TUP realize a
movimentação de cargas de terceiros. O minério extraído em Caetité, considerado de alta qualidade
(com alto teor de ferro), deve ser transportado via Ferrovia de Integração Oeste- Leste (FIOL) até o
TUP BAMIN, tendo como principais destinos a Europa e a China.
Desse modo, a expectativa é de que o Complexo Portuário de Ilhéus mantenha a
movimentação de minério de ferro em 20 milhões de toneladas ao ano no cenário alternativo até 2060.

PORTO SUL
As cargas consideradas no cenário alternativo do Porto Sul são os grãos de soja e milho e os
fertilizantes, sendo que estes ainda não são movimentados no Complexo Portuário de Ilhéus.
Considera-se que a movimentação no Porto Sul terá início no ano de 2025 – a partir da
previsão de operação da FIOL – com uma demanda projetada de 3 milhões de toneladas, conforme
apresentado no Gráfico 3. Os maiores volumes referem-se à movimentação de soja, correspondendo
a 67% do total previsto para 2025. O crescimento observado a partir do ano de 2035 refere-se ao início
da operação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), a qual possibilitará a ligação da FIOL com
a Ferrovia Norte-Sul (FNS) e com a EF-354 (Ferrovia Transcontinental).

Milhares de toneladas
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Gráfico 3 – Cargas perspectivas: projeção de demanda de soja, fertilizantes e milho no Porto Sul
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Ao final do período projetado, as perspectivas são de que o TUP movimente um total de 16
milhões de toneladas de grãos e fertilizantes, apresentando taxa média de crescimento de 5,2% ao
ano entre 2025 e 2060. Apesar da significativa taxa de crescimento observada, a redução nos anos
finais da projeção diz respeito à concorrência com outras estruturas portuárias, principalmente as
do Arco Norte, a partir da configuração de ferrovias prevista a partir de 2035.
Os volumes de fertilizantes devem se configurar como carga de retorno às exportações
de grãos, seguindo por ferrovia até as principais regiões produtoras situadas na área de
influência do Complexo, especialmente o oeste baiano. Além dessa região, ressalta-se a
proximidade do Complexo com a região do MATOPIBA, considerada a principal fronteira agrícola
do Brasil para a produção de grãos e de outras culturas, como o algodão (EMBRAPA, [2017]).
Dessa forma, a conexão ferroviária por meio da FIOL deve captar a demanda de
fertilizantes ao Complexo Portuário de Ilhéus mesmo em um contexto de relevante concorrência
com outros complexos do Arco-Norte e Nordeste do País.
Devem contribuir para o aumento da demanda por importação de fertilizantes fatores como
a tendência de os incrementos na produção agrícola se darem por aumentos na produtividade e a
expectativa de a capacidade global de produção de fertilizantes ser maior que a demanda,
desestimulando investimentos em novas plantas e na expansão das existentes (FIESP, 2017).

NAVIOS DE PASSAGEIROS
A movimentação de passageiros no Complexo Portuário de Ilhéus acontece no cais do
Porto de Ilhéus que, junto com o Porto de Salvador, é o destino da Bahia incluído na rota dos
navios de cruzeiro. Em 2016, foram registradas 24 atracações.
Ilhéus é conhecida por ter sido cenário dos romances escritos por Jorge Amado, como
Gabriela, Cravo e Canela, Terras do Sem fim e Capitães da Areia. Além disso, é considerada a
capital do cacau. Entre os atrativos turísticos de Ilhéus, destacam-se: a Casa de Cultura Jorge
Amado; o Cine Teatro Municipal de Ilhéus e o próprio Centro Histórico da cidade; a Catedral São
Sebastião; as praias urbanas; as praias do Litoral Norte e do Litoral Sul; a Lagoa Encantada; e as
fábricas de chocolate caseiro.
A partir da metodologia adotada, previamente descrita na seção 2.1 Aspectos
metodológicos, a projeção de demanda aponta para uma taxa média de crescimento de 1,0%
ao ano do número de escalas, atingindo o patamar de 32 atracações em 2060. Os valores
estimados no cenário tendencial e nos cenários alternativos são apresentados na Figura 11.
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Figura 11 – Aspectos gerais das atracações de navios de cruzeiro no Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao final do período projetado, o cenário tendencial indica que sejam atingidas 32
atracações no Complexo, representando uma taxa média de crescimento de 1,0% ao ano no
cenário tendencial. Tendo em vista os cenários alternativos de demanda, as perspectivas são de
crescimento de 1,3% ao ano no cenário otimista e de 0,7% no pessimista.
Ressalta-se ainda que os resultados apresentados correspondem a uma demanda
potencial, sendo que sua consolidação está relacionada à melhoria de alguns fatores limitantes
à expansão do setor cruzeirista no País, tais como: a falta de infraestrutura em alguns terminais,
custos de praticagem e a cobrança de tributos relativos ao combustível e afretamento para as
embarcações de cabotagem.
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Especificamente em relação ao Porto de Ilhéus, as principais dificuldades enfrentadas
para a alavancagem dessa atividade podem ser consideradas a pouca profundidade de cais e
dos acessos aquaviários, que tende a limitar o atendimento a navios de maior porte, e a
inexistência de uma estrutura própria para o desembarque de passageiros no cais, sem que
estes precisem trafegar pelas áreas de oficinas e armazenagens (ILHÉUS, 2017g).
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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 Ilhéus.

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
As seções a seguir descrevem as instalações do Porto de Ilhéus, como obras de abrigo,
infraestrutura de acostagem, instalações de armazenagem, equipamentos portuários e utilidades.

OBRAS DE ABRIGO
A obra de abrigo do Porto de Ilhéus consiste em um molhe em forma de “L”, cuja
estrutura é do tipo enrocamento de pedra e está localizado ao norte do cais do Porto. A obra de
abrigo possui extensão de 2.215 m, dos quais 1.450 m correspondem à parte do molhe que
abriga o cais. A Figura 12 ilustra o molhe do Porto de Ilhéus.

Figura 12 – Obra de Abrigo do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM
A infraestrutura de acostagem do Porto de Ilhéus é composta por um cais corrido, do
tipo dinamarquês, estaqueado com profundidade de projeto de 14 m. Segundo a CODEBA
(2018), o cais apresenta 432 metros de extensão, 30 metros de largura e dois berços de
atracação. Os berços do Porto, denominados Berço 101 e Berço 102, apresentam calado máximo
autorizado de 9,3 m.
Na Figura 13 pode ser observado o cais do Porto de Ilhéus e as localizações dos berços
101 e 102, cujas especificações estão apresentadas na Tabela 3.

Figura 13 – Cais do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Berço

Comprimento
(m)

Profundidade de projeto
(m)

Calado
operacional
(m)

Destinação operacional

101

216

14

9,3

Granéis sólidos e carga geral

102

216

14

9,3

Granéis sólidos e carga geral

Tabela 3 – Infraestrutura de acostagem do Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Alinhado à estrutura de acostagem, a 50 m ao norte, existe um dolfim de
amarração/atracação. Além dessa estrutura, o cais é dotado de 14 cabeços de amarração, os quais
estão espaçados 30 m entre si e apresentam capacidade de atracação de 50 kgf. Por fim, para
proteção da embarcação e do cais, estão distribuídas defensas do tipo elásticas celulares ao longo
da linha do cais (BRASIL, 2012). As defensas e cabeços podem ser visualizados na Figura 14.
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Figura 14 – Defensa e cabeços de amarração
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM
As instalações de armazenagem do Porto de Ilhéus são compostas por armazéns, silos
e pátios. A Figura 15 ilustra as áreas de armazenagem, as quais são descritas nas seções a seguir.
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Figura 15 – Instalações de armazenagem do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Armazéns
O Porto de Ilhéus apresenta três armazéns, denominados Armazém 1, Armazém 2 e
armazém regulador. Os armazéns 1 e 2 estão localizados em frente ao cais, com área de
aproximadamente 8 mil m² cada e capacidade unitária de 28 mil t para grãos, ou, em média, 120
mil sacos de cacau, o que equivale a 7.500 t.
O Armazém 1, que está localizado mais ao sul do cais, destina-se a minérios, cacau, soja e
milho, enquanto que o Armazém 2 é utilizado para grãos vegetais e cacau. Segundo informações
obtidas em visita técnica (2017), nunca houve o armazenamento de minérios no Armazém 2.

Pátios
O Porto de Ilhéus possui um pátio destinado a carga geral e granéis, localizado ao sul
do Armazém 1 e com área de 8 mil m². Como principais cargas, o pátio armazena cacau e
minérios, sendo dotado de uma balança rodoviária com capacidade nominal de 80 t, localizada
próximo à rampa de acesso ao pátio.
Além desse pátio, o Porto possui duas possíveis áreas de expansão, uma para carga geral e
contêineres, de 100 mil m², e outra apara granéis, de 17.683,76 m², conforme indicado na Figura 15.
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Silos
O Porto de Ilhéus é dotado de um moinho com seis silos verticais totalizando 8 mil t
de capacidade, destinado à armazenagem de trigo. Atualmente, no entanto, essa estrutura não
está sendo utilizada.

EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS
Os equipamentos de cais presentes no Porto de Ilhéus são discriminados na Tabela 4.
Tipo
Guindaste
Shiploader
Transportador de correia
móvel
Transportador de correia
reversível

Quantidade

Local

Capacidade nominal

1

Cais

3,2 t

1

Cais

750 t/h (grãos)
650 t/h (farelo)

3

-

150 t/h

1

Entre os
armazéns 1 e 2

375 t/h (grãos
320 t/h (farelo)

Tabela 4 – Equipamentos de cais Porto de ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Além dos equipamentos citados anteriormente, o Porto de Ilhéus possui elevador de
canecas, pás carregadeiras, empilhadeiras grabs e moegas.

Figura 16 – Equipamentos portuários do Porto de Ilhéus
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica e encaminhadas pela Autoridade Portuária (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

UTILIDADES
De acordo com a CODEBA (2017c), os serviços e utilidades oferecidos pelo Porto de
Ilhéus às embarcações são o fornecimento de energia elétrica e de água, descritos a seguir.
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Energia elétrica
Os navios que atracam no Porto ou os consumidores instalados nas dependências
portuárias podem solicitar o serviço de fornecimento de energia elétrica à CODEBA mediante
pagamento sobre o consumo.

Água
Da mesma forma como é feito com a energia elétrica, o fornecimento de água do Porto
de Ilhéus é realizado pela CODEBA e ocorre mediante solicitação por parte da embarcação ou
do consumidor instalado na área do Porto de Ilhéus.

OPERAÇÕES E CAPACIDADE PORTUÁRIA
Para melhor compreensão das operações do Porto de Ilhéus, é importante, antes de
ater-se à descrição da operação de cada mercadoria relevante, mapear o local de armazenagem
e os trechos de cais onde ocorre a movimentação de cada tipo de carga. A Figura 17 identifica,
com diferentes cores, cada uma dessas áreas, a fim de facilitar o entendimento do fluxo
operacional das mercadorias dentro das instalações do Porto.

Figura 17 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e instalações de armazenagem do Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

ANÁLISE DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
A seguir serão apresentados os fluxos e os indicadores operacionais das
movimentações que ocorrem no Porto de Ilhéus. Os indicadores apresentados nesta seção, e
utilizados para o cálculo de capacidade de cais, foram calculados a partir da base de dados da
ANTAQ (2016), ano-base do estudo, complementada pela base de dados da CODEBA (2016).
Especificamente para o cálculo dos indicadores relacionados aos navios de cruzeiro, foi utilizada
a base da Brasil Cruise (2016).
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De acordo com informações obtidas durante a visita técnica (2017), muito dos
equipamentos utilizados nas operações do Porto de Ilhéus carecem de manutenção, de modo que não
operam em plena capacidade, podendo impactar nos indicadores operacionais do Porto.

Soja
No Porto de Ilhéus, a soja é movimentada no sentido de embarque de navegação de
longo curso. Os embarques são realizados, dos armazéns para os navios, por meio de esteiras
móveis carregadas por pás carregadeiras e um shiploader, conforme identificado pelo
fluxograma da Figura 18. Este fluxo também se aplica às operações de embarque de milho.
Armazém

Pás

Esteiras

carregadeiras

móveis

Shiploader

Navio

Figura 18 – Fluxo das operações de embarque de soja e milho
Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores operacionais da movimentação de soja no Porto de Ilhéus estão
expostos na Tabela 5.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

30.905

Lote máximo (t/embarcação)

33.031

Produtividade média (t/h de operação)

179

Tempo médio de operação (h)

173

Tempo inoperante médio (h)

11

Tempo médio de atracação (h)

184

Tabela 5 – Indicadores operacionais da movimentação de soja: embarque
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Milho
O milho, assim como a soja, é movimentado no sentido de embarque de navegação de
longo curso. Conforme citado anteriormente, o fluxo operacional do milho é o mesmo da soja,
apresentado na Figura 18. Os indicadores operacionais da movimentação de milho no Porto de
Ilhéus se encontram na Tabela 6.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

23.668

Lote máximo (t/embarcação)

23.668

Produtividade média (t/h de operação)
Tempo médio de operação (h)
Tempo inoperante médio (h)
Tempo médio de atracação (h)

89,31
265,00
6,50
271,5

Tabela 6 – Indicadores operacionais da movimentação de milho: embarque
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Cacau
O cacau é movimentado, no Porto de Ilhéus, como carga geral, no sentido de
desembarque de longo curso. Em sua operação, são utilizados guindastes que direcionam as
sacas de cacau para os caminhões. A operação é explicada a partir do fluxograma da Figura 19.
Navio

Guindaste

Armazenagem

Caminhões

Figura 19 – Fluxo das operações de desembarque de cacau
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 7 são apresentados os indicadores operacionais da movimentação de
desembarque de cacau no Porto de Ilhéus.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

7.219

Lote máximo (t/embarcação)

16.111

Produtividade média (t/h de operação)

22

Tempo médio de operação (h)

310

Tempo inoperante médio (h)

35

Tempo médio de atracação (h)

345

Tabela 7 – Indicadores operacionais da movimentação de cacau: desembarque
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Níquel
A movimentação de níquel ocorre no sentido de embarque de navegação de longo
curso. Os embarques ocorrem por meio da utilização de caçambas, carregadas no armazém com
pás carregadeiras, transportadas por caminhões até o cais e descarregadas nos navios através
de guindastes de bordo. O fluxograma da Figura 20 esquematiza a operação de embarque de
níquel, assim como a de magnesita, que possui operação semelhante.
Armazém

Pás
carregadeiras

Caçamba sobre
caminhões

Guindastes
de bordo

Navio

Figura 20 – Fluxo das operações de embarque de níquel e magnesita
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores operacionais da movimentação de embarque de níquel no Porto de
Ilhéus estão expostos na Tabela 8.
Indicador
Lote médio (t/embarcação)
Lote máximo (t/embarcação)
Produtividade média (t/h de operação)
Tempo médio de operação (h)

52

Valor
9.740
13.420
183
49
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Indicador

Valor

Tempo inoperante médio (h)

13

Tempo médio de atracação (h)

62

Tabela 8 – Indicadores operacionais da movimentação de níquel
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ressalta-se que, de acordo com a informação obtida com operadores portuários
(2018), foi indicada a possibilidade de melhorias na produtividade de níquel em função da troca
das caçambas que são utilizadas na operação atualmente.

Magnesita
As operações de magnesita ocorrem no sentido de embarque de navegação de longo
curso. A operação é realizada pelos mesmos operadores de níquel, sendo o fluxo operacional
também semelhante, conforme citado anteriormente, podendo ser visualizado na Figura 20.
Os indicadores operacionais do embarque de Magnesita estão relacionados na Tabela 9.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

7.668

Lote máximo (t/embarcação)

12.488

Produtividade média (t/h de operação)

181

Tempo médio de operação (h)

43

Tempo inoperante médio (h)

7

Tempo médio de atracação (h)

50

Tabela 9 – Indicadores operacionais da movimentação magnesita
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Passageiros
Os navios de cruzeiro atracam no Porto de Ilhéus na temporada de verão, entre os
meses de novembro e março. Não há um terminal dedicado para a operação de navios de
cruzeiro, embora sua atracação possua prioridade em relação às cargas movimentadas no Porto.
Os indicadores das operações de navios de cruzeiro são discriminados na Tabela 10.
Indicador

Valor

Tempo médio de atracação (h)

8,6

Número de atracações por temporada

24

Tabela 10 – Indicadores operacionais da atracação de navios de cruzeiro
Fonte: Brasil Cruise (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

CAPACIDADE DE CAIS
Os principais parâmetros considerados para a realização do cálculo da capacidade de
movimentação no cais, para o período dentro do horizonte de planejamento, que se estende do
ano de 2016 ao ano de 2060, são resumidos na Tabela 11.
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Nomenclatura

Berços

Passageiros - temporada

101/102

101/102 –temporada

101/102

101/102 – fora de
temporada

101/102

Principais destinações
operacionais no ano-base
Passageiros
Soja, milho, cacau, níquel e
magnesita
Soja, milho, cacau, níquel e
magnesita

Inout
(h)

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação

1

150

65%

1

150

70%

1

214

70%

Tabela 11 – Parâmetros de cálculo de capacidade de movimentação de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A análise da capacidade de cais considera um trecho de cais contínuo que compreende
os berços 101 e 102. Para fins de cálculo, o trecho foi segmentado em momentos com diferentes
parâmetros de cálculo. A movimentação de passageiros ocorre durante a temporada de navios
de cruzeiros, sendo uma operação prioritária com um servidor. No tempo de cais restante
durante a temporada e fora da temporada ocorre a movimentação de cargas, sendo
considerado para ambos dois pontos de atendimento.
O share alocado para cada trecho de cais durante o horizonte de planejamento foi
definido conforme as movimentações do período de 2012 a 2016.
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. Conforme alinhado com a
Autoridade Portuária em visita técnica (2017), foi adotado o valor de uma hora.
A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada segmentação do trecho de cais
varia diretamente com o regime operacional de cada terminal e, no caso do Porto de Ilhéus, a
operação pode ocorrer 24 horas por dia, sendo 150 dias para os trechos de passageiros e de
temporada, e 214 dias para o trecho fora de temporada.
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 são considerados dois servidores para o caso de navios de
carga, o índice de ocupação admissível é de 70%, enquanto que para o caso de passageiros é
considerado apenas um berço, ou seja, índice de ocupação igual a 65%.
Salienta-se que, apesar de não ter sido uma mercadoria relevante no ano-base, o
manganês será movimentado no Porto de Ilhéus a partir de 2018. A partir de informações
obtidas em visita técnica, para fins de cálculo foram utilizados os mesmos indicadores
operacionais do níquel para a movimentação de manganês, uma vez que não há registros para
o cálculo de indicadores e capacidade de cais desta carga.
Nesses termos, as capacidades calculadas, bem como os resultados das simulações
que as comparam com a demanda projetada, são apresentadas na Tabela 12. Destaca-se que a
capacidade é calculada considerando o arranjo operacional atual existente para a
movimentação das cargas.
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Ano

Soja (t)

Milho (t)

Cacau (t)

Níquel
(t)

Manganês
(t)

Magnesita
(t)

Passageiros
(t)

2016

279.000

55.000

163.000

106.000

-

127.000

250

2020

232.220

82.000

137.000

210.000

126.000

98.000

250

2025

267.000

91.000

133.000

192.000

115.000

106.000

250

2030

287.000

99.000

130.000

178.000

107.000

113.000

250

2035

302.000

110.000

139.000

176.000

-

123.000

250

2040

290.000

117.000

141.000

160.000

-

119.000

250

2045

299.000

131.000

158.000

-

-

121.000

250

2050

281.000

130.000

161.000

-

-

113.000

250

2055

267.000

130.000

163.900

-

-

107.000

250

2060

255.000

130.000

166.000

-

-

101.000

250

Tabela 12 – Capacidade de cais do Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 4 mostra o comparativo entre a demanda e a capacidade de cais para o Porto
de Ilhéus, considerando todas as cargas movimentadas.
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Gráfico 4 – Demanda vs. capacidade do Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que o Porto de Ilhéus está apto para atender à demanda prevista durante
todo o horizonte analisado, em um cenário tendencial de projeção de demanda. A diminuição
da capacidade total de cais a longo prazo no Porto de Ilhéus ocorre, pois, espera-se um
acréscimo significativo na demanda de cacau e de milho, cargas com menor produtividade e,
consequentemente, tempo de operação mais elevado, conforme comentado na sequência.
Assim, para melhor compreender a situação futura do Porto de Ilhéus, é apresentada
a comparação entre a capacidade de movimentação e a demanda projetada para cada carga.
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Soja
A comparação entre a capacidade de movimentação no cais para soja e a demanda
projetada para essa carga pode ser visualizada no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de soja no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É possível observar que nenhum déficit de capacidade é previsto para a movimentação
de soja, quando comparado à demanda projetada para o Porto de Ilhéus, mesmo com a
diminuição da capacidade esperada em 2020 com o início da movimentação de manganês e
aumento da demanda prevista de níquel. Esse decréscimo de capacidade deve-se ao fato de
que a representatividade dessa carga é menor em 2020 do que no ano-base, e 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.
Além disso, no ano base, a movimentação do milho ocorreu apenas durante a
temporada, diferentemente do padrão observado entre 2012 e 2015, quando a frequência
maior de sua movimentação ocorreu fora da temporada. Desta forma, em 2016, mais tempo no
cais estava disponível para a operação soja, carga movimentada exclusivamente fora da
temporada, aumentando consideravelmente sua capacidade neste ano. Já ao final do período
em análise, a capacidade de cais para soja também decresce, principalmente devido ao aumento
da demanda de cacau, carga que demanda mais tempo de cais.
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Milho
O Gráfico 6 apresenta a comparação entre a demanda de milho e a capacidade de
movimentação no cais no Porto de Ilhéus.
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Gráfico 6 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de milho no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se pelo Gráfico 6 que, em todo o horizonte de planejamento, não é previsto
déficit na capacidade no cais de movimentação do milho, em um cenário tendencial de projeção
de demanda. A capacidade esperada para a movimentação de milho não deve ser muito afetada
pela introdução de manganês e pelos aumentos das demandas de níquel e de cacau, uma vez
que sua demanda esperada aumenta proporcionalmente mais que as outras mercadorias
movimentadas no Porto de Ilhéus no período de 2020 a 2060.
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Cacau
A comparação entre a demanda projetada e a capacidade de movimentação no cais
referente à cacau pode ser observada no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de cacau no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que, apesar da importação de cacau se concentrar entre os meses de
novembro e março, período de temporada dos navios de cruzeiro, não se prevê déficit de
capacidade em sua movimentação. Entretanto, podem ocorrer maiores tempos de espera de
embarcações de cacau durante a temporada de cruzeiros, uma vez que estes últimos possuem
prioridade de atracação. Já a redução da capacidade esperada para a movimentação de cacau
em 2020, deve-se ao novo cenário de movimentação de cargas no Porto de Ilhéus.
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Níquel
A comparação entre a capacidade de movimentação no cais de níquel no Porto de
Ilhéus e a demanda projetada pode ser visualizada no Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de níquel no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que não haverá déficit de capacidade na movimentação de níquel ao longo
do período estudado. Ressalta-se que a partir de 2043 é esperado que a movimentação de
níquel cesse, como indicado na seção 2.5.1, não sendo mais alocada capacidade de cais para
esta carga a partir deste ano.
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Manganês
O Gráfico 9 apresenta a comparação entre a demanda projetada para a movimentação
de manganês com a capacidade de movimentação no cais no Porto de Ilhéus.
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Gráfico 9 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de manganês no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir do Gráfico 9, verifica-se que a capacidade de movimentação de cais não será
um limitante das operações de manganês. Assim como o níquel, é previsto que as operações de
manganês cessem antes do final do horizonte de planejamento deste estudo, não sendo mais
alocada capacidade de cais para esta carga a partir de 2033.
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Magnesita
O Gráfico 10 apresenta a comparação entre a capacidade de movimentação no cais de
magnesita com a demanda prevista até 2060 no Porto e Ilhéus.
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Gráfico 10 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de magnesita no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir do Gráfico 10 verifica-se que não está previsto déficit de capacidade de
movimentação de magnesita durante o horizonte de planejamento deste estudo, considerando
os três cenários de projeção de demanda. Assim como no caso da soja, a capacidade esperada
para a movimentação de magnesita é afetada em 2020 pelo aumento das movimentações de
manganês e níquel, e à longo prazo pelo aumento da demanda de cacau.
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Passageiros
O Gráfico 11 ilustra a comparação entre a demanda projetada e a capacidade para
navios de cruzeiros no Porto de Ilhéus.
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Gráfico 11 – Demanda vs. capacidade de cais para embarcações de cruzeiros no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir do Gráfico 11, conclui-se que a capacidade esperada para a operação de navios
de passageiros no Porto de Ilhéus é superior à demanda em todos os cenários considerados,
uma vez que caracteriza uma operação com prioridade sobre as demais.

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
As instalações portuárias de Ilhéus contam com dois armazéns e um pátio, como
detalhado na seção 3.1.3. Como as cargas utilizam dos mesmos locais para serem armazenadas,
não é possível determinar uma capacidade estática específica para cada estrutura. Além disso,
o tempo de estadia das cargas também varia.
Conforme informado em visita técnica (2017) por operadores portuários, a
armazenagem no Porto de Ilhéus pode se constituir em um limitante para as movimentações
com o início das operações de manganês iniciar e com o aumento da demanda de níquel. Uma
embarcação de cacau, por exemplo, com o lote superior a 15.000 toneladas, já é superior a
capacidade estática dos dois armazéns, impossibilitando a estocagem de outras cargas no Porto.
Ressalta-se, no entanto, que as áreas de expansão destinadas a implantação de pátios, citadas
na seção 3.1.3, podem auxiliar na solução desse gargalo operacional.
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ESTUDOS E PROJETOS
Estão previstas as construções de dois novos Terminais de Uso Privado (TUP) no
Complexo Portuário de Ilhéus, já autorizadas pela SNP/MTPA (BRASIL, 2014c). Nos próximos
tópicos estão detalhados os projetos do TUP BAMIN e do Porto Sul.

TUP BAMIN
O TUP BAMIN, também conhecido por TUP Aritaguá, é um terminal que deverá ser
construído no distrito de Aritaguá, no município de Ilhéus (BA). Com base em informações
obtidas em visita técnica e pela aplicação de questionário on-line (2017), estão descritas, nos
parágrafos que seguem, as principais características do TUP BAMIN.
O terminal contará com um píer com 537 m de comprimento, 40 m de largura e 24 m
de profundidade, sendo capaz de acomodar navios graneleiros de até 330 m de LOA (do inglês
– Length overall, ou seja, comprimento total), e 18 m de calado. O píer estará localizado a 3,5
km da costa, conectado à superfície por uma ponte de acesso e correia transportadora. Para
proteger as embarcações, será construído um quebra mar de 1.000 m de comprimento.

Figura 21 – Visão geral TUP BAMIN

Fonte: BAMIN (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A infraestrutura de armazenagem do TUP BAMIN contará com um pátio de 346 mil m²,
pavimentado em brita com geodrenos, com capacidade estática de armazenagem de 1,3 milhão
de toneladas de minério de ferro.
Com o intuito de minimizar o investimento e a área ocupada, o pátio possuirá uma
empilhadeira e uma retomadora de minério, que utilizarão a mesma via de rolamento e trabalharão
nas pilhas de ambos os lados da via. Tal via de rolamento contará, em ambas as extremidades, com
áreas de estacionamento para as máquinas, a fim de possibilitar o empilhamento e retomada nas pilhas
localizadas nos extremos do pátio, bem como viabilizar que se façam quaisquer manutenções na via
ou nos equipamentos. Ainda na retroárea, estará disponível para a operação um tombador duplo de
vagões. O cais contará com um shiploader de capacidade nominal igual a 16 mil t/h, conectado ao pátio
pela correia transportadora de mesma capacidade de movimentação, possibilitando o embarque de
minério de ferro, ilustrado na Figura 22.
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Figura 22 – Ilustração do shiploader do TUP BAMIN
Fonte: BAMIN (2016)

Sobre a atual situação do andamento da construção, observa-se que o Licenciamento
Ambiental está em fase final de conclusão. Além disso, o empreendimento possui a Licença de
Instalação (LI) e a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV). A previsão é de que a obra
esteja concluída 38 meses após seu início.

TUP PORTO SUL
O TUP Porto Sul, conhecido também por TUP da Zona de Apoio Logístico (ZAL) do
Estado da Bahia, refere-se a um projeto de terminal a ser construído em uma área localizada na
Rodovia BA-001 (Ilhéus-Itacaré), distrito de Aritaguá, no município de Ilhéus.
O projeto do TUP contempla a construção de um quebra mar para proteger as
instalações de acostagem, que será uma extensão em direção ao sul do quebra mar a ser
construído para o TUP BAMIN, citado na seção 3.3.1. A infraestrutura de acostagem do TUP
Porto Sul irá se constituir de dois píeres de carregamento e descarregamento, além de uma
ponte de acesso.
O Píer 1 deverá contar com três berços de atracação e movimentará diversos produtos,
como granéis agrícolas e líquidos, contêineres, fertilizantes e outros granéis sólidos, enquanto
que o Píer 2 contará com dois berços e será utilizado para carregamento de granéis agrícolas.
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental Porto Sul (BAHIA, 2011a), a ponte de
acesso TUP do Porto Sul será acoplada à do TUP BAMIN, podendo acomodar quatro
transportadores de correia de longa distância, dutos para granéis líquidos e pistas de rolamento
para veículos. A estrutura da ponte deverá ser constituída por um tabuleiro em laje de concreto
moldado in loco, apoiado em vigas pré-moldadas de concreto armado, cuja sustentação será de
estacas metálicas. Suas dimensões serão de 3,5 km de extensão sobre o mar, totalizando 25 m
de largura juntamente com a ponte de acesso do TUP BAMIN.

64

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

O TUP Porto Sul deverá fazer a movimentação de diversos tipos de produtos, de forma
que suas instalações de armazenagem estarão inseridas em grandes áreas operacionais dentro
da ZAL, conforme as características apresentadas na Tabela 13.
Área (ha)

Tipo de
instalação

Quantidade

Capacidade estática total (t)

Minério de ferro

127

Pátio

1

1.500.000

Granéis agrícolas

101

Silo

8

400.000

Etanol

79

Tanque

-

280.000

Fertilizantes

54

Silo

1

-

Clínquer

69

Silo

-

360.000

Outros granéis sólidos

133

Pátio

1

180.000

Destinação operacional

Tabela 13 – Áreas operacionais TUP Porto Sul

Fonte: Bahia (2011a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Destaca-se que o projeto desse terminal ainda está em processo de desenvolvimento,
podendo haver discordâncias entre o descrito neste estudo e o projeto final do TUP.
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4. ACESSO AQUAVIÁRIO
Este capítulo tem como objetivo apresentar uma descrição do canal de acesso, da bacia
de evolução, dos fundeadouros e eventuais estudos e projetos, dando ênfase nas principais
regras de tráfego e limitações operacionais do acesso aquaviário do Complexo Portuário de
Ilhéus. Na sequência, são abordadas a frota atual e a frota que deverá frequentar o Complexo
Portuário no horizonte de análise. É descrito também o processo de elaboração do modelo de
simulação, que é utilizado para a definição da capacidade do acesso aquaviário, de modo a
comparar esta com a demanda projetada.

ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO
Esta seção apresenta um diagnóstico da infraestrutura do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Ilhéus, abordando os aspectos referentes aos canais de acesso, bacias de evolução,
fundeadouros, sistemas de controle de tráfego e disponibilidade de práticos e rebocadores.
A presente seção foi elaborada com base nas seguintes publicações: nas Normas e
Procedimentos da Capitania dos Portos da Bahia (NPCP-BA) (BRASIL, 2015a); no Roteiro da Costa
Leste (RCL) (BRASIL, 2017a) elaborado pela Marinha; nas Cartas Náuticas (BRASIL, 2018a); e nas
demais referências citadas.

CANAL DE ACESSO
O canal de acesso ao Complexo Portuário de Ilhéus é apresentado nas Cartas Náuticas nº 1201
e nº 1210 da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) (BRASIL, 2018a).
O ponto de embarque do prático (14°45,15’ S e 039°01,00’ W) corresponde ao início do
canal de acesso ao Complexo, o qual possuí as características apresentadas na Tabela 14,
conforme informado pela Autoridade Portuária de Ilhéus por meio do questionário on-line.
Extensão (km)

Largura mínima
(m)

Profundidade
mínima (m)

Calado máximo
recomendado (m)

FAQ adotada (m)

1,7

170

9,6

9,3

1,7

Tabela 14 – Características do canal de acesso do Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 23 ilustra a delimitação do canal de acesso do Porto de Ilhéus.
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Figura 23 – Canal de acesso do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil (2018a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segundo a praticagem, durante o percurso do canal de acesso, o navegante deve
procurar percorrer o trecho final próximo à boia verde (boia 1), pois à boreste existem pontos
de assoreamento dentro do canal.
A velocidade praticada no canal de acesso é de 4 nós sendo permitida a navegação
noturna, e é vetada a ultrapassagem e o cruzamento de navios.

BACIAS DE EVOLUÇÃO E MANOBRAS DE ATRACAÇÃO E
DESATRACAÇÃO
As bacias de evolução são áreas de manobras onde as embarcações realizam os giros
necessários para a atracação ou desatracação. A seguir são fornecidas as informações sobre a
bacia de evolução e as restrições de atracação do Complexo Portuário analisado neste relatório.

Bacia de evolução
Segundo a Autoridade Portuária, em resposta ao questionário on-line, a bacia de
evolução possui a característica de uma circunferência de 300 m de diâmetro em frente ao
Porto, além de uma extensão de 1,5 km com aproximadamente 165 m de largura que abrange
todo o cais e o molhe. Segundo informado pela NPCP- BA (BRASIL, 2015a), a profundidade
mínima da bacia é de 9,6 m, tendo um calado máximo permitido igual a 9,3 m e folga abaixo da
quilha (FAQ) adotada de 1,7 m. Em relação ao navio de projeto, este possui as mesmas
dimensões que o navio de projeto para o canal de acesso. A bacia de evolução do Porto de
Ilhéus pode ser observada na Figura 24.
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Figura 24 – Bacia de Evolução do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil (2018a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Manobras de atracação e desatracação
Para efeitos de manobras, é considerado para ambos os berços do Porto de Ilhéus (101
e 102) uma profundidade mínima de 10 m, sendo o calado máximo permitido de 9,3 m e adotada
uma FAQ de 1,7 m.
Ademais, conforme informado pela Autoridade Portuária, as embarcações que
demandam as instalações portuárias e possuem calado acima de 8,5 m devem aguardar a
preamar para manobrar, sendo uma hora o tempo estimado para a manobra de atracação,
enquanto que para a desatracação estima-se um tempo de 40 minutos.
Na aproximação (giro e beira do cais), segundo a praticagem, a velocidade média é de
2 nós, pois devem ser considerados também os rebocadores disponíveis, que são antigos. A
corrente, mesmo que forte, não chega a interferir nas manobras.
Para a atracação, a praticagem informa que os navios com mais de 210 m de
comprimento são proibidos de girar dentro da bacia de evolução. Para aqueles equipados com
propulsores de manobras (como bow thruster e stern thruster, por exemplo), o giro é realizado
ao norte da boia verde e a aproximação é feita de ré, atracando por boreste.
As embarcações que demandam ou deixam o Porto de Ilhéus, ao utilizar seu canal de
navegação, devem observar a presença de outros navios atracados e manter uma velocidade
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segura a fim de reduzir suas forças de interação com a embarcação atracada e evitar danos como
cabos partidos ou choques contra o cais (BRASIL, 2015a).
De acordo com a NPCP-BA (BRASIL, 2015a), no apêndice IX ao anexo 1C, a bacia de
evolução do Porto de Ilhéus possui uma zona de perigo, caracterizada pela existência de uma
pedra. Dessa forma, a faixa recomendada à manobra dos navios para atracação e desatracação
é limitada às proximidades do Armazém 01 do Porto, limitando-se uma largura a 165 m.
Concomitante ao que foi informado pelo Roteiro da Marinha para Costa Leste (BRASIL,
2017a), devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM, NPCP-BA
(BRASIL, 2015a) e Normas da Autoridade Portuária:
»
»

A atracação deve ser feita por bombordo, de preferência espiando o ferro de boreste.
A atracação de navios com comprimento superior a 210 m e TPB acima de 17.000 só pode
ser realizada com prévia autorização da Delegacia da Capitania dos Portos.

Por fim, foi relatado que o clima pode influenciar as manobras. Nesse sentido, o
período preferencial para realizar os giros dos navios é o matutino, quando há ventos menos
intensos. Com relação à ação da maré, deve-se ter cautela no momento das manobras de
atracação e desatracação, uma vez que, na maré vazante, a os ventos podem atingir velocidade
de 2 a 3 nós na direção SSW, fazendo com que o navio seja levado em direção ao cais. Já na maré
enchente, os ventos possuem velocidade de 2 a 3 nós, porém na direção NNE, fazendo com que
o navio seja afastado do cais.

FUNDEADOUROS
A seguinte seção expõe os fundeadouros do Porto de Ilhéus, cujas informações foram
retiradas do questionário on-line, das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Bahia
(BRASIL, 2015a), Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Leste (BRASIL, 2017a) e das Cartas
Náuticas nº 1201 e 1210 (BRASIL, 2018a).
No início do canal de acesso existe uma área permitida para fundear, desde que a
embarcação não restrinja o acesso e a saída ao canal de navegação do Porto de Ilhéus. Há
também uma área de quarentena, situada nas coordenadas 14°45'05"S e 039°01'00"W, a qual
é destinada às embarcações cujas condições sanitárias forem consideradas insatisfatórias ou
sejam provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível. A Figura
25 apresenta as áreas citadas.
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Figura 25 – Fundeadouro e área de quarentena do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2018a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os parâmetros operacionais para o fundeadouro do Porto de Ilhéus, obtidos a partir do
questionário on-line, são descritos na Tabela 15.
Área

Emprego

Fundeadouro

Espera para
atracação

Quantidade de
navios suportada

Profundidade
mínima (m)

Calado máximo
recomendado (m)

FAQ (m)

4

13,4

14

1,7

Tabela 15 – Parâmetros operacionais das áreas de fundeio do Porto de Ilhéus
Fonte: Brasil (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Salienta-se que é expressamente proibido o fundeio na faixa com a largura de 100 m em
frente ao cais e no canal de acesso, entre o fundeadouro de espera de prático e o
cais (BRASIL, 2017).

DISPONIBILIDADE DE PRÁTICOS E REBOCADORES
O Complexo Portuário de Ilhéus está situado na décima terceira Zona de Praticagem (ZP-13).
A praticagem é exercida pelos práticos integrantes da Bahiasul Pilots – Serviços de Praticagem do
Porto de Ilhéus.
O serviço de praticagem é obrigatório para o Porto Organizado de Ilhéus, na região
limitada pelo ponto de embarque e desembarque do prático e pelos locais de atracação e
desatracação, sendo facultativo apenas para embarcações brasileiras com arqueação bruta
menor ou igual a 2.000 toneladas. A solicitação para o serviço deve ser feita com antecedência
mínima de quatro horas da chegada ao local de embarque (BRASIL, 2017a).
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O emprego de rebocadores é obrigatório para as manobras de atracação e desatracação
no Porto de Ilhéus. Mediante à solicitação do comandante do navio, o rebocador poderá ser
utilizado na condição de stand-by, próximo ao navio (BRASIL, 2015a). Conforme informado no
questionário on-line, o Porto tem disponível dois rebocadores para auxiliar nas manobras,
ambos pertencentes à companhia Saveiros Camuyranos Serviços Marítimos S.A. A Tabela 16
discrimina esses rebocadores.
Potência total
(Bollard Pull)

Ano de construção

Potência total em
BHP: 1.900 HP

1974

Potência total em
BHP: 2.170 HP

1981

Calado operacional (m)
Calado Operado 4,00 m /
Profundidade Mínima 6,00
m
Calado Operado 4,00 m /
Profundidade Mínima 6,00
m

Rebocador com classificação
ou certificação para ser
"escort"?
Certificadora Record
Certificadora Record

Tabela 16 – Rebocadores do Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO
Nessa seção são avaliadas as demandas do acesso aquaviário no que se refere às instalações
portuárias do Complexo Portuário de Ilhéus, levando em consideração o número anual de navios que
o acessam. Além disso, também são analisados os tipos de navios que frequentam o Porto atualmente,
bem como os que o demandarão em um cenário futuro, em um horizonte de tempo definido.
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, durante o ano de 2016. Para o futuro, 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 à 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 a 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
Para definição da composição da frota de navios que frequentam o Complexo Portuário
de Ilhéus, as embarcações que o acessaram são, primeiramente, agrupadas de acordo com o
tipo de navio, informação disponível para consulta a partir do seu número IMO (do inglês –
International Maritime Organization) de identificação. No Complexo Portuário de Ilhéus, foi
considerado o grupo “Outros navios (carga geral e graneleiros)”.
A frota é, então, separada em classes, de acordo com o porte da embarcação. Essa
dimensão, medida em toneladas, é denominada TPB. 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 Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ, 2018), que fornece a relação entre o ID embarcação e o respectivo número
IMO, e também pelo Vessel Finder ([2016]), que permite acessar as informações de cada
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embarcação com base no número IMO. Em conformidade com o grupo de navio, a Figura 26
apresenta a divisão das classes de navios, segundo o porte das embarcações.

Figura 26 – Divisão da classe de navios segundo o porte e o navio-tipo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A distribuição dos navios que frequentaram o Porto de Ilhéus, conforme as classes
supracitadas, representa a caracterização do perfil da frota. A partir disso, é elaborada uma
caracterização própria do perfil da frota de navios atendidos e dos navios que demandarão o
Porto em um cenário futuro.
A caracterização do perfil de frota atual foi fundamentada na base de dados fornecida
pela ANTAQ (2018). A projeção da frota futura, por sua vez, leva em consideração o atual perfil
da frota atendida no Porto de Ilhéus e as tendências do setor marítimo e portuário em relação
à oferta de navios. Essa evolução considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a
tendência da evolução dos portes observados atualmente no setor portuário, além da visão dos
diversos players do setor.
Além de estar associado ao Porto, o perfil e a projeção da frota estão diretamente
vinculados à carga que é movimentada pelas embarcações, portanto, a apresentação destes é
realizada de acordo com o tipo de mercadoria movimentada. As mercadorias consideradas na
caracterização do perfil da frota correspondem àquelas descritas na seção 3.2.1.

Porto de Ilhéus
Durante o ano de 2016, o Porto de Ilhéus recebeu um total de 22 acessos, todos
referentes a navios que realizaram navegação de longo curso. A Tabela 17 mostra a distribuição
desses acessos classificados por grupo e classe de navio.
Grupo de navio

Graneleiro/outros

Classe

%

Handysize

72,73%

Handymax

27,27%

Total

100%

Tabela 17 – Perfil da frota por tipo de navio – Porto de Ilhéus
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Observa-se que no decorrer do ano de 2016, houveram apenas atracações realizadas
por navios do grupo Graneleiros/outros, os quais apresentaram portes que variam de
aproximadamente 7,8 mil até 45,7 mil TPB.
Para uma melhor análise das embarcações que acessaram o Porto de Ilhéus, durante o
ano de 2016, o Gráfico 12 apresenta as relações entre calado de projeto e TPB
dessas embarcações.
CMO: 9,3 m

50000
45000
40000

TPB

35000
30000
25000
20000
15000
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5000

6
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8
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10

11

12

Calado de projeto (m)
Gráfico 12 – Relação entre calado de projeto e TPB para navios que acessaram o Porto de Ilhéus
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise do Gráfico 12, é possível perceber que, no decorrer do ano-base, uma parcela
(cerca de 32%) das embarcações que demandaram ao Porto tem calado de projeto superior ao máximo
permitido no Complexo. Por conta disso essas embarcações precisaram utilizar o acesso aquaviário ao
Porto de Ilhéus aliviadas, ou seja, não estavam com a sua carga máxima.
Na Tabela 18 são apresentados, por mercadoria, o perfil da frota que frequentou o Porto
durante o ano-base (2016) e a projeção da frota futura, prevista para ser recebida no Porto de
Ilhéus nos horizontes de projeção de 2020, 2030, 2045 e 2060.
Mercadoria

Níquel

Magnesita

74

Ano

Graneleiro/outros
Handysize

Handymax

2016

75%

25%

2020

25%

75%

2030

25%

75%

2045

20%

80%

2060

20%

80%

2016

83%

17%

2020

67%

33%

2030

62%

38%

2045

57%

43%

2060

57%

43%

Panamax
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Mercadoria

Manganês

Milho

Cacau

Soja

Outros

Ano

Graneleiro/outros
Handysize

Handymax

2016

-

-

2020

25%

75%

2030

25%

75%

2045

20%

80%

2060

20%

80%

2016

100%

2020

100%

2030

100%

2045

100%

2060

100%

2016

100%

2020

100%

2030

100%

2045

100%

2060

100%

Panamax

2016

100%

2020

90%

10%

2030

85%

15%

2045

80%

20%

2060

80%

20%

2016

50%

50%

2020

50%

50%

2030

50%

50%

2045

50%

50%

2060

50%

50%

Tabela 18 – Perfil da frota por mercadoria no Porto de Ilhéus
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio da análise da projeção apresentada na Tabela 2, percebe-se que dentre as
cargas analisadas, o milho, o cacau e outras mercadorias, referenciadas neste documento como
Outros, não devem apresentar variação no perfil da frota com o decorrer dos anos.
Para a Soja é esperado que a classe de navios Handymax ceda espaço gradualmente
para a classe Panamax, que possuí capacidade de carga superior. Já em relação às cargas de
níquel, magnesita e manganês, estima-se que a classe Handysize venha a ser substituída
paulatinamente pela classe Handymax dentro do horizonte de eventos estudados. Destaca-se
que o manganês não possui movimentações no ano-base (2016), entretanto espera-se que o
produto passe a ser movimentado pelo Porto de Ilhéus nos próximos anos, principalmente por
navios da classe Handymax, a qual ganhará gradativamente mais espaço dentro do horizonte de
eventos estudado a medida que a classe Handysize ceda espaço no transporte da mercadoria.
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PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS
Nesta seção serão apresentadas, por mercadoria, a demanda projetada para o acesso
aquaviário às instalações do Porto de Ilhéus, em termos de número de acessos. Nessa análise
inicial, faz-se a avaliação da demanda atual sobre o acesso aquaviário do Porto, seguida da
apresentação da estimativa e a da análise da demanda futura do acesso a esse Porto.
De acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, tendo 2016 como anobase, foram efetuados 46 acessos ao Complexo (ANTAQ, 2018).
A demanda futura de navios que deverão frequentar o Porto de Ilhéus nos horizontes
de 2020, 2030, 2045 e 2060, referente ao número de atracações, é estimada a partir da projeção
de movimentação 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.
Na Tabela 19, são apresentados os números de acessos observados no ano-base e os
valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial, para o Porto de Ilhéus.
Carga

2016

2020

2030

2045

2060

Manganês

0

6

6

0

0

Magnesita

6

6

8

9

10

Soja

2

3

5

6

6

Cacau

7

9

10

14

20

Níquel

4

10

10

0

0

Milho

1

2

2

4

5

Passageiros

24

22

28

30

32

Outros

2

3

3

2

3

Total

46

61

72

65

76

Tabela 19 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto de Ilhéus
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em conformidade com o histórico do Porto e também com a projeção de demanda,
estima-se que, entre as mercadorias movimentadas, o milho tenha o maior crescimento do
número de acessos e que os navios de passageiros continuem sendo responsáveis pela maior
parte dos acessos ao Porto de Ilhéus. Já para as movimentações de manganês e níquel, projetase um aumento na movimentação entre os anos de 2020 e 2030 e, posteriormente, um
decaimento completo dos acessos.
As demais cargas seguem a tendência de aumento geral, conforme exposto no Gráfico
13, que apresenta o crescimento do número de acessos ao Porto de Ilhéus, para o horizonte até
2060, para as projeções de demanda tendencial, otimista e pessimista.
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Gráfico 13 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Complexo Portuário
de Ilhéus
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É possível perceber, pela projeção de demanda sobre o acesso aquaviário, que o
crescimento no número de acessos no cenário tendencial é de aproximadamente 66%,
enquanto que no pessimista projeta-se um crescimento próximo aos 45%. Contudo, a análise
otimista se destaca nessa projeção, uma vez que prevê um número de acessos 457% maior em
2060, quando comparado com o ano-base. Destaca-se que o período de maior crescimento
ocorre durante os anos de 2020 e 2030, período em que as cargas como a celulose e madeira
começam a ser movimentadas.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO AQUAVIÁRIO
Esta seção tem como objetivo determinar a capacidade do acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Ilhéus, que atenda à demanda de acessos de navios atual e projetada. A
estimativa da capacidade leva em consideração o impacto das restrições físicas e operacionais
encontradas no acesso aquaviário ao Porto.
A capacidade do acesso aquaviário é estimada para o horizonte até 2060, com ano-base
em 2016 e avaliação dos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, sendo o Porto Organizado de
Ilhéus a única instalação considerada nesta análise.
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ELABORAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO PARA
DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Porto de Ilhéus, foram realizadas
simulações utilizando o software ARENA, uma ferramenta de simulação de eventos discretos.
O modelo elaborado no ARENA buscou simular as diversas restrições, as quais está
sujeito o tráfego de navios no canal de acesso ao Complexo, levando-se em consideração as
regras atualmente em vigor. Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura
aquaviária e das regras operacionais, descritos na seção 4.1. São definidas, ainda, todas as
etapas e processos, além de uma série de premissas necessárias para simular a realidade do
acesso aquaviário, conforme disposto ao longo deste capítulo.
De acordo com a descrição apresentada na seção 4.1, o acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Ilhéus tem início no ponto de embarque do prático e as restrições operacionais do
acesso aplicam-se a partir desse.
Em relação ao fundeio de navios, como o canal de acesso é operado em monovia, uma
vez que o canal esteja sendo utilizado, o navio deve aguardar fundeado próximo ao respectivo
ponto de embarque do prático.
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário
de Ilhéus são apresentados na Figura 27 e descritos no texto que a segue.

Figura 27 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário – Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Cabe ressaltar que para um melhor entendimento, a demarcação do canal de acesso
mostrada na Figura 27 não representa a poligonal do canal de acesso, mas sim a trajetória que as
embarcações realizam por ele.
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.
O perfil da frota (atual ou projetado) define os
percentuais de cada classe de navio que demanda o
Porto Organizado.
Além do terminal de destino, da mercadoria e da
classe, para cada navio é estabelecido também o seu
calado. A atribuição de calado é feita a partir do calado
de projeto, respeitando-se o calado máximo
recomendado para acessar cada berço-destino.

» Caso sejam atendidas às exigências específicas para atracação,
»

descritas na seção 4.1, os navios prosseguem a navegação em
direção aos berços.
Caso não seja permitida a atracação, o navio aguarda nos
fundeadouros até que as condições para atracação 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.

» Caso não seja permitida a desatracação, o navio aguarda no
berço até que as condições para desatracação sejam atendidas.

» Caso seja permitida a desatracação, o navio segue para o canal
externo, deixando o modelo de simulação.

O fluxograma apresentado na Figura 28 representa um resumo dos processos do
sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Ilhéus.
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Figura 28 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – Acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Regras e premissas
O modelo de simulação elaborado considera que os navios que acessam o Complexo
Portuário de Ilhéus 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 o canal esteja ocupado, outro navio deverá aguardar
até que o trecho esteja totalmente livre.
A navegação noturna é permitida e a FAQ adotada no canal de acesso é de 1,7 metros.
As manobras de atracação e desatracação são restritas por conta do nível da maré. Embarcações
com calado acima de 8,5 metros devem aguardar a preamar para realização da manobra.

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

»
»

»

»

»
»

A distribuição de probabilidade utilizada para o intervalo entre chegadas é exponencial para
todos os destinos.
O perfil de frota adotado para o ano de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise da
base de dados de atracação do Porto de Ilhéus, disponibilizada pela ANTAQ, 2018. As
características e dimensões das embarcações são obtidas através do número da IMO das
embarcações. Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060 considera-se o perfil de frota
projetado na seção 4.2.
Para a definição do calado dos navios, é escolhido o menor valor entre o calado de projeto
do navio e o calado máximo permitido no terminal.
A duração do dia 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. Essa é a duração dos períodos
diurno e noturno considerada pelo modelo.
As componentes harmônicas utilizadas para o cálculo da maré foram obtidas da tabela 150
da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para a estação maregráfica de Ilhéus
(FEMAR, [20- -]).
A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta T_Tide
(PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). A partir da série temporal da maré, são
estabelecidos os períodos de enchente e o nível da maré.
A maré meteorológica não é considerada no modelo.
A janela de maré vertical é verificada através da seguinte fórmula:

𝐶𝐶 ≤ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Em que:
•
•
•
•
•

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 + 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚é − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

C = calado
CMR = calado máximo recomendado
P = profundidade
Hmaré = altura da maré com relação ao Zero Hidrográfico da Diretoria de
Hidrografia e Navegação (DHN)
FAQ = folga abaixo da quilha.
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»

»

O Calado Máximo Recomendado (CMR) é definido pela Autoridade Portuária em
conformidade com a Autoridade Marítima, para o canal de acesso e, também, para cada
berço de atracação.
Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem
investidos e as velocidades médias informadas pela praticagem.

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 suas normas de operação. Nesse sentido, as
operações de cais, de movimentação de cargas 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 nos fundeadouros, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode
ocorrer devido à restrição da monovia no canal de acesso, que pode já estar sendo utilizado
por navios saindo ou entrando no Complexo.
A espera nos fundeadouros também pode ocorrer em razão do tempo de aguardo do
período de preamar, para navios com calado maior que 8,5 metros, devido à restrição que
se aplica a esses navios.
A restrição de monovia, pode também ocasionar espera nos berços para desatracação.

Em resumo, a Figura 29 apresenta, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas, manobras e
operações pelas quais os navios transcorrem.

Figura 29 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário – Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ATUAL DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção apresenta os resultados obtidos para a capacidade atual do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de Ilhéus.
Como ponto de partida para a estimativa da capacidade em cada horizonte (2020, 2030,
2045 e 2060), tem-se a demanda referente ao horizonte avaliado. No cálculo da capacidade
atual, iniciaram-se as simulações com a demanda observada no ano-base (2016), com 46 navios
solicitando acesso ao Porto de Ilhéus.
Essa quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção anterior.
Analisa-se, então, quantos desses navios são atendidos com sucesso, ou seja, quantos efetivamente
podem passar por todos os processos do modelo de acesso aquaviário e sair do sistema.
Após a simulação com o número de acessos observado no ano-base, extrapola-se o
número de solicitações. Considera-se como capacidade, o maior número de solicitações em um
ano que consiga ser atendido com sucesso, considerando-se um intervalo de confiança de 95%.
Ao extrapolar o número de solicitações, conclui-se que, quando um número superior a
1.350 navios solicita acesso ao Porto de Ilhéus, nem todos os navios conseguem ser atendidos.
O Gráfico 14 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao Porto é inferior ao de
solicitações (1.350). A principal restrição do canal de acesso ao Complexo é a operação do canal
em monovia, o que, em um cenário hipotético com extrapolação do número de acessos como o
utilizado na simulação, acaba ocasionando maior tempo de espera para os navios.
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Gráfico 14 – Cálculo de estimativa de capacidade do acesso aquaviário - Complexo Portuário de Ilhéus – 2018
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode-se notar que, com o aumento do número de solicitações de acesso, há um
descolamento da curva de capacidade da reta tracejada, que representa o número de
solicitações igual ao número de acessos. Isso demonstra que, ao extrapolar a demanda, nem
todos os navios são atendidos, chegando ao ponto de capacidade de 1.350 acessos, em que mais
de 5% dos navios não conseguem acesso ao Complexo Portuário de Ilhéus.
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DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUTURA DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Como já destacado, o valor de capacidade é dependente das características físicas e
operacionais do acesso aquaviário e leva em consideração a demanda de uma frota com um
perfil, conforme o apresentado na seção 4.2. Desse modo, o cálculo da capacidade futura leva
em conta a mudança no perfil da frota esperada para o Complexo Portuário de Ilhéus.
A metodologia de estimativa de capacidade futura do acesso aquaviário é definida da
mesma forma como na estimativa da capacidade atual. Além disso, vale ressaltar que foram
considerados os cenários de demanda tendencial, otimista e pessimista, nos quais não são
consideradas a inclusão de novos terminais no Complexo nem obras de infraestrutura no canal
de acesso. Em relação ao cenário alternativo de demanda, em que há o início das operações dos
TUP BAMIN e do TUP Porto Sul, não foram definidos os aspectos operacionais de navegação
para o projeto, de modo que não foi possível prever a capacidade do canal de acesso aquaviário
para essas instalações.
Na Tabela 20, são apresentadas as estimativas de capacidade do acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Ilhéus para os cenários atual e futuro.
Complexo Portuário

2016

2020

2030

2045

2060

Complexo Portuário de Ilhéus

1.350

1.200

1.200

1.350

1.250

Tabela 20 – Capacidades futuras do acesso aquaviário aos terminais do Complexo Portuário de Ilhéus
(em número de acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se uma leve diminuição da capacidade estimada do acesso aquaviário entre os
anos de 2016 e 2030, motivada pelo crescimento do perfil da frota, o que torna o acesso ao
Complexo mais restritivo devido à maior frequência de navios com calado maior e consequente
espera por marés e preamares.
Há também um aumento na capacidade no ano de 2045, motivado pela interrupção da
movimentação de níquel e manganês, cargas que juntas representavam cerca de 23% dos
acessos ao Complexo nos anos anteriores. Esses minérios, de acordo com o observado e
projetado na seção 4.2, são movimentados por navios maiores do que os de mercadorias como
o cacau, que terá um aumento de 9% na representatividade de atracações entre 2030 e 2045.
Essa diminuição da frequência de navios de maior porte, que faziam a movimentação de níquel
e manganês, faz com que menos navios necessitem aguardar por parâmetros como maré e
preamar, ocasionando um aumento na capacidade do acesso aquaviário.

COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta subseção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim de
identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário em estudo e pontuar
possíveis intervenções, sempre que cabível.
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O Gráfico 15 exibe o comparativo entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de Ilhéus. São apresentadas as demandas otimista, pessimista e
tendencial, bem como as capacidades apresentadas na seção anterior.
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Gráfico 15 – Comparativo demanda vs. capacidade do acesso aquaviário – Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que a capacidade do acesso aquaviário se encontra bem acima da demanda
projetada. Ainda que se considere o cenário otimista até 2060, a capacidade é 488% maior que
a demanda projetada. Portanto, de acordo com as simulações efetuadas, o Complexo Portuário
de Ilhéus não deve enfrentar problemas quanto à capacidade do seu acesso aquaviário, exceto
por situações não previstas neste documento.
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5. ACESSO TERRESTRE
As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Ilhéus, atualmente, chegam e saem das
instalações portuárias por meio do modal rodoviário. No entanto, com a construção da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste (FIOL) e dos TUPs BAMIN e Porto Sul, há perspectiva de utilização do modal
ferroviário. Dessa forma, a demanda sobre os acessos terrestres às instalações portuárias será
influenciada pela divisão das cargas entre esses dois modais de transporte.
A Tabela 21 apresenta a divisão modal atual das cargas que são movimentadas no
Complexo Portuário de Ilhéus, referente ao ano-base de 2016. Cabe ressaltar que o sentido
“recepção” faz referência às descargas feitas pelos modais nas instalações portuárias, enquanto
que “expedição” diz respeito às cargas que saem do Complexo.
Carga

Sentido

Demanda total (t)

Demanda rodovia (t)

Participação rodovia (%)

Cacau

Expedição

50.533

50.533

100%

Magnesita

Recepção

38.340

38.340

100%

Milho

Recepção

23.668

23.668

100%

Níquel

Recepção

38.962

38.962

100%

Soja

Recepção

61.809

61.809

100%

Porto de Ilhéus

Tabela 21 – Divisão modal atual do Complexo Portuário de Ilhéus – 2016

Fonte: ANTAQ (2017) e dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio dos dados apresentados na Tabela 21, destaca-se que o modal rodoviário é
responsável por movimentar, atualmente, a totalidade das cargas do Complexo Portuário de Ilhéus.
Referente às cargas movimentadas por meio desse modal, destaca-se a movimentação de grãos de
soja como sendo a que possui maior participação, cerca de 28%, seguido de cacau e níquel, com
participações de 23% e 18%, respectivamente, do total transportado pelas rodovias.
Para a análise da situação futura, foram avaliados os cenários otimista, tendencial e
pessimista de demanda para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. Entretanto, nesta seção, serão
apresentados os dados referentes ao cenário tendencial de 2060, enquanto que os demais
horizontes e cenários alternativos podem ser consultados no Apêndice 5. Cabe salientar que as
perspectivas futuras para a divisão modal do Complexo Portuário foram calculadas com base
nos dados fornecidos pelas instalações públicas e de uso privado, referentes ao percentual de
participação de cada modal na movimentação de suas cargas.
Diante do exposto, é apresentada na Tabela 22 a movimentação, em toneladas, e o
percentual de participação de cada modal de transporte para o cenário tendencial futuro,
referente ao ano de 2060.
Carga

Sentido

Demanda
total (t)

Demanda
rodovia (t)

Demanda
ferrovia (t)

Participação
rodovia (%)

Participação
ferrovia (%)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

145.766

145.766

-

100%

0%

Magnesita

Recepção

88.101

88.101

-

100%

0%
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Carga

Sentido

Demanda
total (t)

Demanda
rodovia (t)

Demanda
ferrovia (t)

Participação
rodovia (%)

Participação
ferrovia (%)

Milho

Recepção

110.671

110.671

-

100%

0%

Soja

Recepção

216.313

216.313

-

100%

0%

Porto Sul
Fertilizante

Expedição

3.906.343

-

3.906.343

0%

100%

Milho

Recepção

4.750.841

-

4.750.841

0%

100%

Soja

Recepção

7.016.218

-

7.016.218

0%

100%

20.000.000

0%

100%

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

20.000.000

-

Tabela 22 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2060
Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se, por meio da Tabela 22, que o modal ferroviário passa a ser o de maior
participação na divisão modal, com um percentual de, aproximadamente, 98% no cenário
tendencial futuro. Já o modal rodoviário deve ser responsável por transportar 2% dos fluxos.
Essa alteração da participação dos modais de transporte no cenário futuro, ao comparar
com o cenário atual, está atrelada ao início das operações do Porto Sul e do TUP BAMIN, os quais
tendem a movimentar um grande volume de cargas pelo modal ferroviário. Ressalta-se que,
como alternativa, há possibilidade de que os TUPs recebam produtos agrícolas também via
modal rodoviário, haja vista que o memorial descritivo da instalação portuária contempla a
construção de equipamentos para descarga de caminhões (BAHIA, 2013b).
Com relação às cargas de maior representatividade, a soja continua sendo a mais
relevante no contexto rodoviário, com cerca de 39% de participação, enquanto que o minério
de ferro tende a ser predominante no modal ferroviário, representando cerca de 56% das
movimentações por meio desse modal.

ACESSO RODOVIÁRIO
Para os acessos rodoviários é realizada, 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 a 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 da 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:
»
»
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»
»

Portaria de acesso
Intraporto.

Inicialmente, é realizado o estudo das vias que conectam o Complexo Portuário de Ilhéus
com a sua 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 a área portuária de destino, há a necessidade
de passagem por uma portaria, que, caso não seja bem dimensionada, pode 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 Porto Organizado, com o intuito
de identificar condicionantes de gargalos que afetem as operações portuárias.

Conexão com a hinterlândia
A hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus é composta pelas rodovias BR-101, BR415, BA-262 e pelo Semianel Viário de Itabuna, por onde as cargas com origem ou destino ao
Complexo são transportadas. Neste estudo, considera-se que a Rodovia BR-415 possui trechos
pertencentes à hinterlândia e segmentos próximos à área urbanizada do município de Ilhéus,
inseridos no entorno portuário e, portanto, tratados na seção 5.1.1.2.
A localização das rodovias da hinterlândia pode ser observada na Figura 30.

Figura 30 – Rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017), por meio da aplicação de questionários on-line e
Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A BR-101 interliga e integra as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, atravessando 12 estados
do País (BRASIL, 2014b). Na Bahia, a rodovia possui extensão total de 956,3 km, mas neste
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estudo, é analisado o trecho compreendido entre os municípios baianos de Buerarema e
Uruçuca. Os veículos que se dirigem ao Complexo pela BR-101, vindos do Norte ou do Sul,
utilizam a BA-262 ou a BR-415, cujos acessos se dão na altura dos municípios de Uruçuca e
Itabuna, respectivamente.
A BR-415 perpassa transversalmente a porção sudeste do estado da Bahia, ligando os
municípios de Vitória da Conquista (BA) e Ilhéus (BA). A rodovia, importante rota para a
economia da região, além de integrar o Porto de Ilhéus à produção do Sul é utilizada por turistas
com destino à Costa do Cacau (FALCÃO, 2017). Destaca-se que, neste estudo, o trecho analisado
é compreendido entre os municípios de Itapé (também no estado baiano) e Ilhéus. Em Itabuna,
a BR-415 está conectada ao Semianel Viário de Itabuna, o qual contorna a área urbana do
município e é utilizado pelos veículos de passagem, sobretudo, caminhões com destino ao Porto
de Ilhéus, segregando-os do fluxo urbano.
A rodovia estadual BA-262, também conhecida como Rod. Ilhéus-Uruçuca, é utilizada
principalmente pelos veículos que transportam cacau, devido à existência de fazendas ao longo
de suas margens e à localização do Distrito Industrial de Ilhéus, onde situam-se as fábricas de
chocolate. A rota entre os municípios de Ilhéus e Uruçuca também é utilizada como roteiro
turístico, pois permite aos visitantes conhecer as fazendas, bem como a história e o processo de
produção do cacau (ILHÉUS, 2017d).
A Tabela 23 apresenta as características predominantes das vias estudadas na
hinterlândia, referentes ao tipo de pavimento, à quantidade de faixas existentes (somando-se
os dois sentidos, quando aplicável), à presença de acostamentos, além da velocidade máxima
permitida. Salienta-se que essa velocidade pode variar significativamente ao longo da via, sendo
reduzida, por exemplo, em trechos urbanos.
Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento
(m)

Velocidade máxima
permitida (km/h)

BR-101

Asfáltico

2

Duplo

Não

2,0

80

BR-415

Asfáltico

2

Duplo

Não

2,0

60

Semianel Viário de
Itabuna

Asfáltico

2

Duplo

Não

-

60

BA-262

Asfáltico

2

Duplo

Não

-

60

Tabela 23 – Características predominantes das vias da hinterlândia
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2017)
e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 24, 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.
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Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

BR-101

Bom

Bom

BR-415

Bom

Bom

Semianel Viário de Itabuna

Ruim

Ruim

Presença de buracos

Bom

Presença de neblina, baixa
visibilidade e curvas sinuosas

BA-262

Bom

Fatores geradores de
insegurança ao usuário
Presença de neblina, baixa
visibilidade e curvas sinuosas
Presença de neblina, baixa
visibilidade e curvas sinuosas

Tabela 24 – Condições da infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line aos caminhoneiros (2017)
e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para as rodovias abordadas na análise da hinterlândia, o estudo intitulado Pesquisa CNT
de Rodovias 2017 (CNT, 2017) aponta a situação apresentada na Tabela 25. 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 de rodovia diferente dos trechos analisados no Plano Mestre, os quais
compreendem apenas a rota portuária.

1

Rodovia

Extensão
analisada (km)

Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

BR-101

971

Regular

Bom

Regular

Regular

BR-415

36

Bom

Bom

Bom

Regular

Semianel Viário
de Itabuna1

-

-

-

-

-

BA-262

80

Bom

Ótimo

Regular

Regular

Não foi realizada “Pesquisa CNT de Rodovias” para o Semianel Viário de Itabuna.

Tabela 25 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia
Fonte: CNT (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme apresentado na Tabela 24 e na Tabela 25, a rodovia BR-415 foi classificada
com bons parâmetros de pavimentação e de sinalização em ambas as análises. Para as rodovias
BR-101 e BA-262, a classificação da CNT considerou, respectivamente, bom e ótimo o parâmetro
inerente ao pavimento, mas regulares as condições de sinalização, posto que a classificação
deste Plano Mestre indica boas condições nesses acessos para ambos os quesitos. Salienta-se
que o Semianel Viário de Itabuna não está incluído na pesquisa da CNT por não se tratar de uma
rodovia federal ou estadual e, no âmbito do Plano Mestre, sua análise indicou condições ruins
para ambos os parâmetros.
Em consoante ao exposto na Tabela 24, como fatores geradores de insegurança ao
usuário, identificou-se a presença de neblina, curvas sinuosas e baixa visibilidade. Em especial,
para o Semianel Viário de Itabuna foi constatada a presença de buracos e desgaste do
pavimento. Medidas mitigatórias, como operações de tapa buracos, são realizadas com a
intenção de evitar a ocorrência de acidentes e acarretar prejuízos aos condutores dos veículos
que por ali trafegam. No entanto, os motoristas ainda enfrentam dificuldades em transitar pela
via, já que em diversos pontos há a necessidade de invadir a pista contrária para desviar dos
buracos, propiciando a ocorrência de acidentes e, por vezes, de assaltos.
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A Figura 31 retrata as condições de pavimentação e sinalização das rodovias da
hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus: BR-101 (1), BA-262 (2), Semianel Viário e Itabuna
(3) e BR-415 (4).

Figura 31 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por fim, cabe destacar que, para a BR-415, verifica-se elevado trânsito de veículos
pesados que, somado às características da via de pista simples e dispondo de muitos radares e
quebra-molas nas áreas urbanizadas, diminuem a velocidade operacional da rodovia,
especialmente nos finais de semana, quando muitos veículos seguem em direção às praias do
litoral. Nesse sentido, a fim de mitigar esse cenário, a BR-415 já conta com um projeto de
duplicação, cujas informações podem ser consultadas na seção 5.3.

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia
Para a 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 a 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, determinandose, portanto, o mês de referência para a análise, em razão de apresentar o maior volume de
tráfego. Os dados do cenário temporal considerado na análise estão expostos na Tabela 26.
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Rodovia

Ano

Mês

BR-101

2016

Janeiro

BR-415

2016

Janeiro

Dia da semana
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)

Tabela 26 – Cenário temporal da análise de nível de serviço do Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os segmentos cujos níveis de serviço foram estudados nas rodovias situadas na hinterlândia
do Complexo Portuário de Ilhéus são indicados na Figura 32 e, na sequência, a Figura 33 aponta os
resultados alcançados, considerando o cenário temporal da Tabela 26. Mais detalhes a respeito dos
parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser consultados no Apêndice 6.

Figura 32 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 33 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Figura 33, percebe-se que, de modo geral, há condições instáveis de
trafegabilidade ao longo dos segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus. Nesse
sentido, a infraestrutura das rodovias – todas em pista simples – influencia negativamente no
desempenho dos trechos analisados, tendo em vista a menor capacidade disponível para suprir
a demanda de veículos que trafega pela região.
Acerca da BR-101, verificam-se níveis de serviço distintos para determinados trechos da
rodovia. Nos segmentos ao norte de Itabuna (BA) observa-se LOS D, correspondente a uma situação
que já apresenta indícios de instabilidade, cuja manobrabilidade dos condutores está restringida ao
restante do tráfego, ocorrendo trocas bruscas e imprevistas na velocidade dos veículos. Condições mais
insatisfatórias são verificadas no segmento que atravessa a região metropolitana de Itabuna,
caracterizada pelo LOS E, indicando que a demanda de tráfego está muito próxima à capacidade da via.
Por outro lado, nos trechos mais ao sul do município, percebe-se uma condição de trafegabilidade
ainda estável, caracterizada pelo LOS C. Contudo, esse nível de serviço também indica que o volume
de tráfego já apresenta certa representatividade, influenciando negativamente a manobrabilidade dos
condutores e a velocidade dos veículos que utilizam a via, embora as condições de tráfego da rodovia
ainda sejam toleráveis.
De forma análoga ao observado para a BR-101, no que diz respeito à trafegabilidade na BR415, também se constata condições insatisfatórias, dado o LOS E observado, correspondendo a uma
situação em que a circulação de veículos ocorre de forma instável, haja vista a baixa velocidade
operacional condicionada pelo alto volume de veículos que compartilha a rodovia. Diante da atual
situação, em outubro de 2017, o Governo do Estado da Bahia assinou a ordem e serviço para
duplicação da rodovia, cujos detalhamentos podem ser consultados na seção 5.3.
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Conforme verificado, as rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
apresentam, de forma geral, condições instáveis de trafegabilidade. Nesse contexto, é de suma
importância que obras mitigatórias sejam realizadas, no intuito de aumentar a capacidade das
vias ou diminuir a demanda de veículos prevista para a região, com destaque para os projetos
de duplicação da BR-415, entre Itabuna (BA) e Ilhéus (BA), e de implantação do Contorno Viário
de Itabuna. Mais informações a respeito desses projetos são expostas na seção 5.3.

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 nas vias mais próximas às
instalações portuárias. Dessa maneira, neste estudo, a análise das vias do entorno portuário,
contempla os trajetos percorridos até o Porto de Ilhéus, cujas identificações podem ser
verificadas na Figura 34, e a Av. Soares Lopes, a qual margeia a porção ao sul da área portuária
e é utilizada pelos ônibus que transportam os passageiros provenientes dos navios de cruzeiro
da área portuária até pontos turísticos do município.

Figura 34 – Localização das vias do entorno do Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2017)
e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à proximidade das áreas urbanas do município, as possibilidades de acesso ao
Porto, teoricamente, são grandes. Porém, este número é reduzido pelo fato de muitas vias não
serem propícias ao tráfego de veículos de carga e já apresentarem intenso volume de tráfego.
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Dessa forma, conforme Figura 34, verifica-se a existência de duas rotas utilizadas pelos veículos
de carga: a principal, pela Av. Itabuna, e outra ao norte, a partir da Av. Raymundo Sá Barreto.
O acesso principal se dá, após passagem pela Av. Itabuna – segmento da BR-415
considerado no entorno portuário, a partir da ponte sobre o Rio Cachoeira em direção ao centro
de Ilhéus –, pela Av. Prof. Milton dos Santos até um cruzamento semaforizado, onde se alcança
a Rua Tobias Barreto e, na sequência, a Rua Rotary, na qual se localiza a portaria de acesso ao
Porto. O retorno à BR-415 é realizado por trajeto semelhante, mas entre a Av. Prof. Milton dos
Santos e o retorno à Av. Itabuna, os veículos utilizam a Rua dos Maçons, com sentido único.
Os veículos provenientes da região norte, via BA-262, depois de percorrerem a Av.
Raymundo Sá Barreto, prosseguem pelas avenidas Vereador Amilton Ignácio de Castro,
Ubaitaba e, Antônio Carlos Magalhães, que se interliga com a Rua Tobias Barreto. No entanto,
em épocas de safra, os veículos que transportam soja são direcionados para os acostamentos
da Av. Luís Eduardo Magalhães, também conhecida como Av. Litorânea, utilizando a Trav. N. Sra.
das Graças como ligação entre as avenidas nos dois sentidos.
Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno do Porto de Ilhéus foram
analisadas e suas características predominantes podem ser observadas na Tabela 27.
Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento
(m)

Velocidade
máxima permitida
(km/h)

Av. Itabuna
Av. Prof. Milton
Santos
Rua Tobias Barreto

Asfáltico

2

Duplo

Não

2,6

50

Asfáltico

2

Duplo

Não

2,0

30

Asfáltico

1

Único

Não se aplica

-

30

Rua Rotary

Asfáltico

1

Único

Não se aplica

1,7

30

Rua dos Maçons
Av. Raymundo Sá
Barreto
Av. Vereador
Amilton Ignácio de
Castro
Av. Ubaitaba
(trecho 1)
Av. Ubaitaba
(trecho 2)
Av. Antônio Carlos
Magalhães
Av. Luís Eduardo
Magalhães
Trav. N. Sra. das
Graças
Av. Soares Lopes

Asfáltico

1

Único

Não se aplica

1,9

30

Asfáltico

1

Duplo

Não

-

50

Asfáltico

2

Único

Não se aplica

-

50

Asfáltico

2

Único

Não se aplica

-

50

Asfáltico

4

Duplo

Sim

-

50

Asfáltico

2

Duplo

Não

1,9¹

30

Asfáltico

2

Duplo

Não

2,6

30

Asfáltico

2

Duplo

Não

-

30

Asfáltico

4

Duplo

Sim

-

40

1 Próximo

ao Porto não há acostamento.

Tabela 27 – Características predominantes das vias do entorno do Porto de Ilhéus

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 28, encontram-se as condições de infraestrutura observadas para as vias do
entorno do Porto de Ilhéus.
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Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Av. Itabuna

Bom

Bom

Fatores geradores de insegurança
ao usuário
Baixa visibilidade, conflito com
tráfego urbano e trânsito intenso
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Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança
ao usuário
Baixa visibilidade, conflito com o
tráfego urbano e curva sinuosa
Baixa visibilidade, conflito com
tráfego urbano e via estreita
Presença de neblina, baixa
visibilidade, curvas sinuosas, conflito
com tráfego urbano e via estreita
Baixa visibilidade, curvas sinuosas,
sinalização horizontal desgastada e
via estreita
Irregularidades na pista e sinalização
desgastada
Irregularidades na pista, sinalização
desgastada, via estreita e conflito
com o tráfego urbano
Irregularidades na pista, sinalização
desgastada, conflito com o tráfego
urbano e via estreita
Irregularidades na pista, sinalização
desgastada, conflito com o tráfego
urbano e via estreita
Presença de neblina, baixa
visibilidade e curvas sinuosas
Presença de neblina, baixa
visibilidade e curvas sinuosas

Av. Prof. Milton Santos

Regular

Regular

Rua Tobias Barreto

Bom

Regular

Rua Rotary

Bom

Regular

Rua dos Maçons

Regular

Regular

Av. Raymundo Sá Barreto

Regular

Ruim

Av. Vereador Amilton
Ignácio de Castro

Regular

Ruim

Av. Ubaitaba
(trecho 1)

Bom

Ruim

Av. Ubaitaba
(trecho 2)

Bom

Regular

Av. Antônio Carlos
Magalhães

Bom

Bom

Av. Luís Eduardo Magalhães

Regular

Bom

Trav. N. Sra. das Graças

Regular

Ruim

Irregularidades na pista e via estreita

Av. Soares Lopes

Bom

Bom

Nenhum fator gerador de
insegurança apontado

Tabela 28 – Condições de infraestrutura das vias do entorno do Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line e aos caminhoneiros
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio da Tabela 28, verifica-se que as vias apresentam, em sua maioria, boas
condições de pavimentação e estado de conservação das sinalizações variando de ruins a boas.
Destaca-se que a ausência de sinalização vertical em grande parte das vias e o desgaste da
sinalização horizontal dificulta, por exemplo, o entendimento, por parte dos condutores, dos
limites de velocidades em diversos trechos e das zonas em que é proibida a ultrapassagem,
ocasionando um fator de insegurança ao usuário da via e facilitando a ocorrência de acidentes.
No acesso principal, a Av. Itabuna, apesar de apresentar boas condições de
infraestrutura, dispõe de uma configuração (via de mão dupla com uma única faixa por sentido)
que, aliada ao elevado tráfego de veículos que nela circula diariamente, dificulta a
trafegabilidade dos caminhões, tornando-a um gargalo no acesso ao Porto. Tal fato é
intensificado a medida em que a via se aproxima da região central do município de Ilhéus, posto
que cresce o número de estabelecimentos comerciais em suas margens, aumentando também
o risco de acidentes ao longo da avenida.
A Figura 35 expõe as condições de infraestrutura e de trafegabilidade da Av. Itabuna (1)
e nas outras vias que compõe o acesso principal – Av. Prof. Milton Santos (2), Rua Tobias Barreto
(3) e Rua Rotary (4), nas quais constata-se a carência de sinalização horizontal e vertical,
dificultando o ordenamento do fluxo e o respeito às leis de trânsito.
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Figura 35 – Condições de infraestrutura e de trafegabilidade nas vias do acesso principal
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para mitigar a ocorrência de filas na Portaria Principal de acesso ao Porto, conforme
descrito na seção 5.1.1.3, os motoristas estacionam os caminhões na Rua Tobias Barreto e
prosseguem, a pé, até a edificação anexa à portaria para realizar o cadastramento de acesso.
Após o cadastramento, os motoristas retornam aos veículos, onde aguardam a liberação de
acesso ao Porto às margens da via. Entretanto, como é mostrado na Figura 35, a via apresenta
acostamentos precários ou inexistentes, portanto, encontra-se inadequada ao estacionamento
de caminhões. Ademais, há locais em que há sinalização indicando ser proibido estacionar,
situação que pode impactar negativamente na fluidez do tráfego.
No acesso norte, de modo geral, verifica-se bom estado de conservação da
pavimentação, embora apresente irregularidades pontuais, enquanto que as sinalizações
horizontais e verticais se mostram em condições ruins na maioria das vias que o compõe,
conforme pode ser observado na Figura 36. Ademais, é importante reiterar que, devido à
carência de um pátio de triagem que sirva como área de apoio logístico aos veículos de carga
que se destinam ao Porto de Ilhéus, além da Rua Tobias Barreto, a Av. Luís Eduardo Magalhães
é utilizada para este fim no período de safra, já que o fluxo na via não é intenso. Nesse sentido,
a prefeitura contribui com esse processo, por meio da Superintendência de Transportes e
Trânsito (SUTRAN), que dá apoio à CODEBA no direcionamento dos veículos que transportam
soja para os acostamentos dessa avenida e na organização do fluxo com destino à área
portuária, por meio do monitoramento das filas na Rua Tobias Barreto.
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Figura 36 – Condições de infraestrutura e de trafegabilidade nas vias do acesso norte
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode-se verificar na Figura 36, apesar de a Av. Luís Eduardo Magalhães dispor
de um fluxo de veículos menos intenso quando comparado às demais vias do entorno portuário,
o tráfego e o estacionamento dos caminhões no local ocasionam transtornos à população local,
devido à sua proximidade com a praia e com estabelecimentos comerciais e residenciais. Além
do desconforto visual, os caminhões geram sujeira na via, e prejudicam o pavimento e a
trafegabilidade na região.
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Por fim, destaca-se que a Av. Soares Lopes, apresentada na Figura 37, apesar de não ser
utilizada pelos veículos de carga que acessam o Porto de Ilhéus, é uma avenida importante para
o entorno portuário, visto que a via faz parte da rota dos ônibus de turismo provenientes da
área portuária quando ocorre chegada de navios de cruzeiros. Ademais, a via recebe um grande
fluxo de veículos de passeio referentes a turistas que visitam o Centro Histórico de Ilhéus.

Figura 37 – Condições de infraestrutura e de trafegabilidade na Av. Soares Lopes
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Diante do exposto nesta seção do documento, constata-se que os principais problemas
relativos à fluidez do tráfego no entorno portuário de Ilhéus resultam, principalmente, do
conflito entre o trânsito local e o fluxo de veículos pesados com destino ao Porto, especialmente
no período de safra dos grãos. Ademais, o tráfego de caminhões nas vias urbanas não só
prejudica as condições de conservação do pavimento, mas também causa problemas em relação
a sujeira que, além do desconforto visual, pode facilitar a ocorrência de acidentes.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário
Devido à indisponibilidade de dados de contagem de tráfego, tanto nas vias quanto nas
interseções existentes no entorno portuário, não foi possível estimar o nível de serviço dos
acessos do entorno do Porto de Ilhéus.

Portaria de acesso
Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz-se
necessária, também, a análise da portaria de acesso ao Porto de Ilhéus, uma vez que os
procedimentos realizados em seus gates podem ser geradores de gargalos em seu intraporto ou
nas vias de acesso. Portanto, foi realizado um estudo a respeito da sistemática de acesso à atual
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portaria, da quantidade de gates, dos equipamentos e dos processos existentes para,
posteriormente, simular os acessos e observar possível formação de filas.
A Figura 38 apresenta a localização da Portaria Principal, única portaria de acesso ao
Porto de Ilhéus, na qual 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.

Figura 38 – Portaria de acesso ao Porto de Ilhéus
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O controle da Portaria Principal, administrada pela CODEBA, é de responsabilidade da
guarda portuária, que executa os procedimentos de conferência física e documental para
liberação dos acessos.
A Tabela 29 apresenta as características da portaria de acesso às áreas do Porto de
Ilhéus, incluindo a via por onde é acessada, a quantidade de gates de acesso, os tipos de veículos
que a acessam, os equipamentos existentes e o fluxo no dia-pico, ou seja, a quantidade de
veículos que passam pelo gate no dia de maior movimentação do ano.
Portaria

Via de
acesso

Quantidade
de gates

Tipo de veículos que
acessam o Porto

Equipamentos

230 caminhões

1 de entrada
Portaria
Principal

Rua
Rotary

Fluxo no dia-pico

Caminhões, carros de
passeio e ônibus

Leitores de cartão
de proximidade

1 de saída

20 carros de
passeio
15 ônibus

Tabela 29 – Características da portaria de acesso ao Porto de Ilhéus

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Destaca-se que o acesso de ônibus às instalações do Porto de Ilhéus ocorre apenas
quando há atracação de navios de passageiros. Assim, esses veículos chegam ao terminal no
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início da manhã com o objetivo de transportar os turistas até os pontos turísticos do município,
retornando à instalação portuária no final da tarde. Além disso, cabe salientar que o fluxo de
caminhões inerente ao período de maior movimentação do Porto refere-se à safra de soja aliada
às importações de cacau.
Com base nas características apresentadas na Tabela 29, bem como nos dados e nas
informações fornecidas pela CODEBA acerca da distribuição das chegadas e dos tempos de
processos, pôde-se realizar uma simulação numérica das entradas e das saídas dos veículos no
período de maior movimentação do Porto de Ilhéus, de forma a avaliar possíveis formações de
filas. Essa análise foi realizada no software SimPy, por meio da simulação de três dias
consecutivos de acessos ao Porto.
O Gráfico 16 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 indica o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre,
considerando as 72 horas simuladas.

Gráfico 16 – Formação de filas nos gates da portaria de acesso ao Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou formação de filas
de, no máximo, doze veículos aguardando entrada no Porto no período de maior movimentação,
os quais permanecem estacionados na faixa esquerda da Rua Tobias Barreto enquanto
aguardam acesso às áreas internas do Porto. Contudo, em épocas de safra e dependendo da
quantidade de veículos estacionados na Rua Tobias Barreto, os caminhões de soja são
organizados nos acostamentos da Av. Luís Eduardo Magalhães, também conhecida como Av.
Litorânea e liberados para acesso ao Porto de forma cadenciada, evitando possíveis transtornos
decorrentes do elevado volume de veículos que transportam o produto.
Salienta-se que, a fim de mitigar os impactos causados pelos veículos estacionados nas
vias de acesso ao Porto, por vezes, a guarda portuária recebe os caminhões que irão fazer
recepção ou expedição de cargas no Porto e permite que eles aguardem dentro da área
portuária, no pátio de carga geral e granéis.
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Nesse sentido, a CODEBA vislumbra a possibilidade de compactar a área ao lado da
entrada do Porto e fazer do local um pátio de triagem para que os veículos não fiquem
estacionados ao longo das vias do município. Tal ideia está em discussão na Autoridade
Portuária e, portanto, ainda não há projeto para o estacionamento. Há, ainda, a possibilidade
de reativação do Porto Seco, construído às margens da BR-415 com a finalidade de concentrar
carretas que realizavam movimentação de cargas no Porto de Ilhéus. A reativação do local tem
por objetivo minimizar os impactos gerados nas vias do município de Ilhéus nos períodos de
safra de soja através da utilização da área como triagem dos caminhões.
Nesse contexto, vale ressaltar que a existência de pátios adequados ao estacionamento
dos veículos de carga, aliada à implantação de equipamentos que visem a automatização dos
gates da portaria (como câmeras OCR e leitores biométricos) e ao uso de um sistema de
agendamento com o devido sequenciamento dos veículos, evita a formação de filas no acesso
ao Porto, assim como permite uma gestão eficiente das operações de carga e descarga, além de
otimizar os recursos necessários.

Intraporto
Quanto aos acessos intraporto do Complexo Portuário de Ilhéus, realizou-se a análise
das vias internas e dos fluxos no Porto Organizado, 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). Assim, o fluxo
de veículos no Porto de Ilhéus segue conforme apresentado na Figura 39.

Figura 39 – Fluxo de veículos nas vias intraporto do Porto de Ilhéus

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Ao adentrarem na área interna do Porto, através da Portaria Principal, os veículos de
carga percorrem as vias internas – conforme fluxo em duplo sentido identificado na Figura 39 –
e seguem, primeiramente, até a balança, onde realizam a pesagem. Na sequência, dirigem-se à
área portuária de destino para procederem com o carregamento ou descarregamento e,
posteriormente, retornam à balança antes de se dirigirem ao gate de saída. Nesse sentido, em
razão de todos os caminhões realizarem a pesagem após entrarem e imediatamente antes de
saírem do Porto, o recomendável seria a existência de uma balança adicional, de forma a dispor
de um equipamento para cada sentido de fluxo ou ampliar a capacidade do sentido de maior
movimentação em determinado período. Ademais, a localização atual da balança, por vezes,
prejudica o tráfego de veículos no intraporto, pois os caminhões que seguem no sentido de
entrada necessitam realizar uma manobra em nível, cruzando o sentido oposto da via, para
alcançar o equipamento e, em seguida, para retomar à rota de acesso.
Os veículos leves que adentram a área portuária também podem percorrer a rota
demarcada na Figura 39, no entanto, geralmente, ficam estacionados em local destinado para
esse fim, o qual dispõe de 14 vagas e apresenta condições ruins de infraestrutura, conforme
expõe a imagem 2 da Figura 40. Além disso, os ônibus que acessam o Porto para transporte dos
passageiros provenientes dos navios de cruzeiro também seguem pelas vias internas até a área
dedicada aos seus estacionamentos, a qual se encontra pavimentada em paralelepípedos em
estado regular de conservação (imagem 1 da Figura 40).

Figura 40 – Localização dos estacionamentos no intraporto de Ilhéus
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com relação à infraestrutura das vias internas do Porto de Ilhéus, observa-se
pavimentação em concreto armado no trecho entre a portaria e a área operacional, a partir da
qual inicia-se pavimentação por blocos de concreto sextavados, entre os armazéns e o cais. De
modo geral, as vias apresentam pavimento em bom estado de conservação, como mostra a
Figura 41. No que diz respeito à sinalização, verifica-se que a sinalização vertical existente se
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encontra em boas condições, entretanto, o Porto carece de sinalização horizontal ao longo de
suas vias internas, comprometendo o entendimento dos fluxos, tanto por parte dos veículos que
por ali trafegam quanto pelos pedestres (Figura 41).

Figura 41 – Condições de infraestrutura das vias intraporto do Porto de Ilhéus
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por fim, destaca-se que a manutenção do pavimento em boas condições na área interna
ao Porto 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.

SITUAÇÃO FUTURA
Com base na verificação da permanência do modal rodoviário no transporte de cargas
expedidas ou recepcionadas no Complexo Portuário de Ilhéus, apesar da entrada do modal
ferroviário, são verificadas as taxas de crescimento do número de veículos, quando comparado
ao volume 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 futuro para análise do nível de serviço das rodovias e,
quando for o caso, das interseções. No entanto, conforme explanado anteriormente, não foram
disponibilizados dados de contagem de tráfego para análise de nível de serviço das vias do
entorno portuário. Por outro lado, para as vias da hinterlândia, adota-se as taxas de crescimento
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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 a Portaria Principal de acesso ao Porto nos cenários futuros, 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 duas seções, a saber:
» Conexão com a hinterlândia
» Portarias de acesso.

Conexão com a hinterlândia
O volume de veículos que irá trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de Ilhéus 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 30 apresenta o Volume de Hora-Pico (VHP) previsto para cada um dos
segmentos analisados na hinterlândia, considerando os seguintes horizontes: 2020, 2025, 2045
e 2060. Mais detalhes a respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser
consultados no Apêndice 6.
Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda
atual

Demanda projetada

Id

Rodovia

Classe

Sentido

VHP (2016)

VHP
(2020)

VHP (2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

1

BR-101

I

Norte-sul

287

321

371

657

1.011

1

BR-101

I

Sul-Norte

278

312

360

638

980

2

BR-101

I

Norte-sul

287

321

371

657

1.011

2

BR-101

I

Sul-Norte

278

312

360

638

980

3

BR-101

I

Norte-sul

287

321

371

657

1.011

3

BR-101

I

Sul-Norte

278

312

360

638

980

4

BR-101

I

Norte-sul

312

350

404

717

1.104

4

BR-101
BR-101
BR-415
BR-101
BR-415
BR-101

I

Sul-Norte

310

348

401

710

1.092

I

Norte-sul

217

243

280

493

754

I

Sul-Norte

213

239

275

484

739

I

Norte-sul

217

243

280

493

754

I

Sul-Norte

213

239

275

484

739

I

Norte-sul

217

243

280

493

754

I

Sul-Norte

213

239

275

484

739

8

BR-101
BR-101
BR-251
BR-101
BR-251
BR-415

I

Oeste-leste

403

453

523

933

1.441

8

BR-415

I

Leste-oeste

449

504

582

1.040

1.607

9

BR-415

I

Oeste-leste

403

453

523

933

1.441

9

BR-415

I

Leste-oeste

449

504

582

1.040

1.607

10

BR-415

I

Oeste-leste

403

453

523

933

1.441

10

BR-415

I

Leste-oeste

449

504

582

1.040

1.607

5
5
6
6
7
7
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Tabela 30 – Demanda projetada de veículos para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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 31 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

Velocidade de fluxo livre
(mi/h)

(km/h)*

–

Capacidade
(veículos/hora/faixa)
1.700**

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

* Valores aproximados.
** Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em
ambas as direções em trechos curtos (pontes ou túneis).

Tabela 31 – Capacidade das rodovias conforme HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Diante do exposto, constata-se que alguns trechos pertencentes à hinterlândia do
Complexo podem apresentar situação crítica no futuro, haja vista o elevado volume de veículos
previsto para os horizontes determinados (expostos na Tabela 30) ante os limites de capacidade
de tráfego estabelecidos pelo método de análise. Destaca-se que os valores de capacidade dos
segmentos analisados podem ainda ser menores que os valores apresentados na Tabela 31, pois
esses trechos não necessariamente operam sob condições básicas, as quais se encontram
detalhadas no Apêndice 6.
A Figura 42 apresenta o nível de serviço estimado para os segmentos da hinterlândia do
Complexo Portuário de Ilhéus, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 42 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Figura 42, percebe-se que a mesma situação exposta na seção 5.1.1.1
persistirá até meados do ano 2025, para todas as rodovias analisadas. Todavia, após esse
período, a situação tende a se agravar, especialmente nos segmentos da BR-101 localizados ao
sul de Itabuna (BA), para os quais se estima que passem a operar com LOS D até as proximidades
do ano de 2045, indicando que haverá indícios de instabilidade nas condições de trafegabilidade
do local. Além disso, na medida em que os horizontes avançam, nota-se que o volume de
veículos que circula pelas rodovias da hinterlândia do Complexo poderá se aproximar da
capacidade viária em todos os segmentos analisados, tendo em vista o LOS E observado.
Diante do exposto, novamente salienta-se a importância da execução de obras de
infraestrutura rodoviária, por parte dos órgãos governamentais competentes, para propiciar
melhores condições de trafegabilidade à região. Nesse contexto, a construção do Contorno
Viário Sul de Itabuna poderá proporcionar uma diminuição do volume de veículos de passagem
que, atualmente, atravessa a BR-101 na região metropolitana de Itabuna (BA), na direção sulnorte, sobretudo, de caminhões com destino ao Complexo Portuário de Ilhéus. Ademais, no que
diz respeito às obras de duplicação da BR-415, aferiu-se o nível de serviço para o trecho
contemplado no projeto, admitindo-se a implantação de uma faixa adicional de tráfego em
ambos os sentidos. Na sequência, a Figura 43 exibe os resultados obtidos.
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Figura 43 – LOS dos segmentos da BR-415 em 2020, 2025, 2045 e 2060 considerando o acréscimo de
uma segunda faixa viária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação da BR-415 representarão um
notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para o trecho em análise, de acordo
com os melhores níveis de serviço encontrados. Nesse sentido, percebe-se que a rodovia poderá
operar com condições ideais (LOS A) até as proximidades de 2045, quando alcançará o LOS B,
ainda com fluxo razoavelmente livre. Próximo a 2060, a rodovia tende a operar com LOS C, no
sentido leste-oeste, em que a manobrabilidade dos condutores e a velocidade dos veículos
podem estar condicionadas pelo restante do tráfego. No entanto, cabe salientar que esse nível
de serviço ainda representa uma situação considerada tolerável.

Portarias de acesso
Com relação à Portaria Principal de acesso ao Porto de Ilhéus, também foram analisadas as
projeções de veículos, objetivando realizar um comparativo entre a demanda projetada e a capacidade
dos gates, o que permite avaliar a possibilidade de formação de filas futuras na portaria.
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 de
carros de passeio e ônibus levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados.
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Portaria
Principal

230

20

15

451

22

16

506

24

18

496

36

27

610

45

Ônibus
(2045)

Carros
(2060)

Caminhões
(2060)

Ônibus
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2045)

Ônibus
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2025)

Ônibus
(2020)

Carros
(2020)

Caminhões
(2020)

Demanda futura (cenário tendencial)

Ônibus
(2016)

Carros
(2016)

Demanda
atual
Caminhões
(2016)

Portaria

A Tabela 32 apresenta os volumes de caminhões, de carros de passeio e de ônibus
projetados para a portaria do Porto de Ilhéus, considerando o cenário tendencial. Os fluxos
estimados para os cenários pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 6.

34

Tabela 32 – Projeção dos veículos que tendem a acessar a Portaria Principal do Porto de Ilhéus no cenário
futuro tendencial para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se que a movimentação de veículos no Porto de Ilhéus, cresce dos atuais 230
caminhões, 20 carros de passeio e 15 ônibus para 610 caminhões, 45 carros de passeio e 34
ônibus ao final do ano de 2060, no dia-pico, tomando como base o cenário tendencial. Assim,
para análise da capacidade da Portaria Principal 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 17, o Gráfico 18, o Gráfico 19 e o Gráfico 20 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 consultados no Apêndice 6.
As simulações para os horizontes futuros no cenário tendencial, com a atual
infraestrutura do Porto, apontam formação de filas ao longo de três dias consecutivos e
mostram um aumento no número de veículos aguardando passagem na Portaria Principal,
quando comparadas com o cenário atual. Para o horizonte de 2060, em função do aumento da
demanda, a simulação apontou cerca de 25 veículos aguardando acesso ao gate de entrada,
enquanto que o gate de saída registrou acúmulo de 24 veículos. Salienta-se que, nos horizontes
futuros, a ausência de um pátio de estacionamento adequado, acrescido dos registros de
formações de filas na Portaria Principal, poderá agravar ainda mais as condições de tráfego,
posto que os veículos de carga aguardam a liberação de acesso ao longo das vias ou
acostamentos do entorno portuário.
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Gráfico 17 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário tendencial: 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 18 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário tendencial: 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 19 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário tendencial: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 20 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário tendencial: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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.

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 Ilhéus não há, atualmente, uma malha férrea associada ao Complexo. Todavia, é
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contemplado no presente documento um histórico do acesso ferroviário na região, referente à
Ferrovia Ilhéus-Conquista. Além disso, são apresentadas análises referentes à situação futura do
acesso ferroviário, já que, conforme abordado no início deste capítulo, há perspectivas de que
o Complexo em estudo seja atendido por esse modal.

SITUAÇÃO ATUAL
Nesta seção, é feita uma síntese histórica do acesso ferroviário às instalações do
Complexo Portuário de Ilhéus, desde o início do século 20 até os dias atuais, quando não são
mais observadas operações por meio desse modal de transporte.

Caracterização da malha ferroviária
As instalações que integram o Complexo Portuário de Ilhéus, atualmente, não possuem
acesso por meio do modal ferroviário. Todavia, é válido destacar o papel desempenhado na região
pela Ferrovia Ilhéus-Conquista, a qual previa inicialmente a conexão do Porto de Ilhéus, no sul da
Bahia, até a cidade de Vitória da Conquista, região sudoeste do mesmo estado.
Apesar do plano inicial, o resultado operacional-contábil positivo do transporte de
cacau em amêndoas garantiu à concessionária ferroviária lucros suficientes para que esta
perdesse o interesse em prolongar o traçado ferroviário, ficando este restrito ao sul da Bahia
(RFFSA apud AZEVEDO JUNIOR, 2007).
O primeiro trecho da ferrovia, com uma extensão de 16 km, foi inaugurado em 1907 com o
investimento de empresários baianos, ligando Ilhéus ao distrito de Aritaguá. A ampliação da ferrovia
foi possível a partir da participação de capital britânico e, portanto, em 1913 a linha foi estendida até a
cidade de Itabuna (BA), constituindo então a linha Ilhéus-Itabuna (AZEVEDO JUNIOR, 2007).
Além da linha Ilhéus-Itabuna, foi construído o ramal de Água Preta, o qual seguia na
direção norte até a localidade de Poiri, atualmente munícipio de Aurelino Leal. Ainda havia o
sub-ramal de Sequeiro de Espinho, inaugurado em 1913 e estendido até o município de Itajuípe
em 1934. Dessa forma, a extensão da ferrovia totalizou 127 km com a finalização desses trechos.
Na Figura 44 é apresentado o traçado da Ferrovia Ilhéus-Conquista.
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Figura 44 – Ferrovia Ilhéus-Conquista
Fonte: Giesbrecht (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ressalta-se que, com o incentivo do Instituto de Cacau da Bahia (ICB) para a construção de
uma ligação rodoviária entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, a produção de cacau do sul da Bahia
iniciou um processo de migração do modal ferroviário para o rodoviário. Dessa forma, a partir de 1948,
a Ferrovia Ilhéus-Conquista apresentou déficits em seus resultados contábeis (SANTURIAN, 1991).
Em 1950, a Ferrovia Ilhéus-Conquista foi encampada pela União e passou a ser denominada
Estrada de Ferro de Ilhéus. Posteriormente, na década de 1960, a ferrovia foi desativada por não
suportar a concorrência crescente do modal rodoviário (AZEVEDO JUNIOR, 2007).
Com a desativação, os trilhos e os dormentes foram erradicados, inviabilizando a
retomada das operações da Estrada de Ferro de Ilhéus. Nesse sentido, pelo fato de o Complexo
não contar com uma malha ferroviária em operação, não são realizadas avaliações a respeito da
demanda e do atendimento atual por meio desse modal.
Todavia, o Complexo Portuário de Ilhéus é contemplado, atualmente, com as obras de
implantação da FIOL, sob responsabilidade da VALEC, as quais serão detalhadas na seção 5.3.
Assim, as projeções de demanda contemplam o modal ferroviário nos cenários futuros,
justificando a presença das análises da situação futura desse modal de transporte.

SITUAÇÃO FUTURA
O modal ferroviário possui, no contexto do Complexo Portuário de Ilhéus, perspectivas
de utilização futura, a partir da conclusão das obras de implantação da FIOL. Dessa forma, são
apresentados e analisados dados de projeção futura da demanda ferroviária do Complexo, assim
como as perspectivas vindouras da capacidade e do atendimento do acesso ferroviário. Nesse
sentido, a análise da situação futura do acesso ferroviário está dividida em duas etapas:
»
»
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Os dados para a realização dos estudos elencados anteriormente são oriundos do
Estudo Operacional da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (VALEC, 2010), além de informações
obtidas durante as visitas técnicas e dos questionários aplicados aos interessados em utilizar o
modal ferroviário no Complexo Portuário de Ilhéus.

Demanda sobre o acesso ferroviário
A demanda alocada por meio do modal ferroviário, referente ao Complexo Portuário de
Ilhéus, considera os cenários de infraestrutura propostos no Plano Nacional de Logística Portuária
(PNLP) de 2016, o qual contempla a conclusão da FIOL e a implantação da Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste (FICO), nos trechos entre Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT) e entre Lucas do
Rio verde (MT) e Porto Velho (RO). Esses projetos são detalhados na seção 5.3.
Com relação às instalações portuárias, há previsão de que o empreendimento,
composto pelo TUP BAMIN – Bahia Mineração S.A. e pelo Porto Sul, seja atendido pelo modal
ferroviário, por meio de conexão com a FIOL. Com relação ao Porto de Ilhéus, foi informada pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), a possibilidade de construção de uma
estação de transbordo ferroviário, distante cerca de 12 km do Complexo do Porto Sul, a qual
poderia atender a essa instalação portuária. Contudo, devido ao caráter preliminar dessa
informação, o Porto de Ilhéus não será considerado, neste documento, na análise do
atendimento pelo modal ferroviário.
De acordo com os cenários citados anteriormente, a operação ferroviária no âmbito do
Complexo Portuário de Ilhéus apresenta uma perspectiva de movimentação de 35,7 milhões de
toneladas em 2060, o que corresponde a 98% do total movimentado no Complexo. Ressalta-se
que 89% desse valor corresponde a fluxos com destino ao Complexo.
A participação relativa das naturezas de carga na movimentação ferroviária projetada
para o cenário futuro, para cada sentido de movimentação, é apresentada no Gráfico 21.

Gráfico 21 – Participação das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Ilhéus (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado no Gráfico 21, estima-se que a natureza de carga de maior
relevância para os fluxos com destino ao Complexo será o granel sólido mineral, com
participação de 63%. No sentido oposto, prevê-se que a totalidade de cargas movimentadas seja
de graneis sólidos minerais.
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O detalhamento das projeções de demanda ferroviária, por sentido de movimentação,
é apresentado a seguir.

Movimentação com destino ao Complexo
Considerando os fluxos com destino ao Complexo Portuário de Ilhéus, é prevista, para o
ano de 2060, uma movimentação ferroviária de 31,8 milhões de toneladas. Em termos de
produtos, destaca-se o minério de ferro como o mais movimentado por meio desse modal.

Milhões de toneladas

A participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com destino ao
Complexo Portuário de Ilhéus é apresentada no Gráfico 22.
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Gráfico 22 – Participação do modal ferroviário na movimentação dos produtos com destino ao Complexo
Portuário de Ilhéus (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Gráfico 22 permite inferir que para os produtos minério de ferro, soja e milho, o
modal ferroviário apresentou-se bastante competitivo, podendo captar grande parte dessas
cargas com destino ao Complexo. Isso deve-se, principalmente, ao fato de que as regiões
produtoras dessas mercadorias estão localizadas a mais de 1.000 km de distância do Complexo,
sendo o modal ferroviário mais indicado que o rodoviário em termos de custos logísticos.
Ressalta-se que a previsão de participação do modal rodoviário nas movimentações de
soja e milho referem-se aos fluxos com destino ao Porto de Ilhéus, enquanto que a participação
do modal ferroviário está relacionada às operações do Porto Sul.

Movimentação com origem no Complexo
Para o ano de 2060, a movimentação ferroviária com origem no Complexo Portuário de
Ilhéus está estimada em, aproximadamente, 3,9 milhões de toneladas. Cabe salientar que o
único produto previsto para ser movimentado nesse sentido é o fertilizante.
Ressalta-se que a totalidade dos fertilizantes com origem no Complexo tende a ser
transportada por ferrovia. Isso se deve ao fato de que a FIOL terá como área de captação o oeste
da Bahia, região produtora de grãos e, portanto, consumidora de fertilizantes. Os vagões de
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grãos que descarregam no Complexo Portuário podem ser aproveitados, sendo carregados com
fertilizantes e destinados aos terminais de origem.

Análise do atendimento no acesso ferroviário
O trecho considerado para a análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo
Portuário de Ilhéus compreende o segmento entre o Terminal de Ilhéus e o Polo de Tanhaçu.
Nesse trecho, considerou-se que todos os fluxos previstos têm relação direta com as instalações
portuárias, ou seja, a totalidade das cargas previstas para esse trecho tem como origem ou
destino o Complexo Portuário.
O valor de capacidade do trecho em estudo foi obtido por meio do Estudo Operacional
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (VALEC, 2010). Nesse documento, a capacidade é
informada em pares de trens por dia, uma vez que o trem realiza dois fluxos: um com destino e
outro com origem no Complexo Portuário. Assim, uma viagem de ida e volta é contabilizada
como um par de trem (pdt). O segmento e sua respectiva capacidade, em pares de trens por dia,
é apresentado na Figura 45.

Figura 45 – Segmento de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: VALEC (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A determinação da capacidade estimada do acesso ferroviário, em toneladas, necessária
para a posterior comparação com a demanda, é feita com o uso de alguns parâmetros
operacionais, como dias de operação, capacidade em trens por dia, número de vagões e
tonelada útil (TU) por vagão.
Considerando tais parâmetros, determinou-se a capacidade, em toneladas, do
segmento indicado na Figura 45. Convém mencionar que as fórmulas de cálculo, assim como os
valores adotados para cada parâmetro mencionado anteriormente, são apresentadas no

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

117

PLANO MESTRE

Apêndice 7. Assim, os resultados do cálculo da capacidade para o segmento, em toneladas, são
apresentados, de maneira resumida, na Tabela 33.
Segmento
Terminal de Ilhéus-Polo
de Tanhaçu

Sentido

Capacidade em trens/dia

Capacidade em milhões de
toneladas/ano

Origem no Complexo

10,6

34,1

Destino ao Complexo

10,6

50,0

Tabela 33 – Capacidade do segmento em análise no acesso ferroviário do Complexo Portuário de Ilhéus (2060)
Fonte: VALEC (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Cabe ressaltar que os parâmetros utilizados para o cálculo da capacidade podem sofrer
modificações ao longo do tempo, de acordo com a política das concessionárias, planos de
governo, alteração na operação ferroviária, revisão nos acordos de direito de passagem e
conjuntura econômica. Considerando-se essas variáveis, é importante destacar que as análises
a seguir servem como um alerta, e não como embasamento para intervenções definitivas no
trecho de acesso.

Milhões de toneladas

Assim, de posse desses resultados, torna-se possível a realização da elaboração da
análise do atendimento no acesso ferroviário para o segmento em estudo, para o ano de 2060,
conforme o Gráfico 23.
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Gráfico 23 – Comparação entre a demanda e a capacidade para o segmento analisado (2060)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio do Gráfico 23, percebe-se que a capacidade do segmento, de acordo com as
estimativas calculadas, comportará a demanda futura, utilizando cerca de 64% e 11% da
capacidade com destino e origem no Complexo, respectivamente.
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ESTUDOS E PROJETOS
Esta seção apresenta uma descrição das melhorias previstas para os acessos terrestres
(rodoviário e ferroviário) que se encontram em estudo, planejadas ou em execução, no âmbito
do Complexo Portuário de Ilhéus, e que beneficiarão as suas instalações.

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-415
O projeto de duplicação da BR-415 consiste na implantação de uma nova pista ao longo
da margem direita do Rio Cachoeira, entre o Km 17 e o Km 32,3 da via existente, trecho que está
sob jurisdição federal (Figura 46). Nesse mesmo trecho, a pista da margem esquerda também
será requalificada. A partir do Km 17 até a Av. Itabuna, em Ilhéus, segmento sob jurisdição do
estado, a rodovia seguirá em pista simples, podendo configurar-se em um futuro gargalo para
os veículos com destino ao Porto de Ilhéus, já que o acesso às instalações do Porto Sul poderá
ser realizado pelo futuro Contorno Viário de Ilhéus.

Figura 46 – Trecho contemplado na obra de duplicação da BR-415
Fonte: Bahia (2013a) e Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Dentre os serviços de duplicação previstos, o projeto contempla a implantação de
ciclovia e a construção de cinco obras de arte especiais, dentre elas, três pontes que interligarão
a nova via à via existente na altura do Centro de Pesquisa do Cacau (CEPAC/CEPLAC), da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e do Instituto Federal da Bahia (IFBA), identificadas
na Figura 46 (BAHIA, 2017).
A obra, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA) (BAHIA,
2016), é financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e encontra-se em
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processo de licitação sob Regime Diferenciado de Contratação (BRASIL, 2017c). Em outubro de
2017, foi assinada pelo governo do estado da Bahia a ordem de serviço para autorização do
início das obras, previstas para fevereiro de 2018 e com duração estimada em dois anos (FALA
BAHIA, 2017; LUIZ E RIBEIRO, 2017).

IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO DE ITABUNA
A proposta de implantação do Contorno Viário de Itabuna tem como objetivo desviar
o tráfego de passagem do perímetro urbano de Itabuna e melhorar a infraestrutura da região,
interligando as principais rodovias e promovendo uma capacidade operacional adequada. O
projeto fundamenta-se, a princípio, na implantação de uma nova via ao sul de Itabuna, em
continuação ao semianel viário já existente, interligando a BR-415 à BR-101 em uma extensão
de 8 km. Adicionalmente, prevê-se a implantação de outros dois trechos: interligação dos
segmentos da BR-101 norte e sul, passando pela BR-415 à oeste de Itabuna e pelo Hospital de
Base (LUIZ E RIBEIRO, 2017) e interligação da BR-101 com a BA-262, contornando Itabuna ao
Norte, conforme destaca a Figura 47.

Figura 47 – Traçado preliminar do Contorno Viário de Itabuna
Fonte: Brasil (2013a) e Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O projeto, de responsabilidade da SEINFRA em parceria com o DNIT, ainda não passou
pelos procedimentos licitatórios para a Elaboração do “Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental (EVTEA)”. Somente a partir dos resultados desse estudo, pode-se definir
acerca da elaboração dos projetos básicos e executivos, cujas análises e aprovações são de
responsabilidade do DNIT. Dessa forma, ainda não há previsão para o início das
obras (DNIT, 2018).
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IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO DE ILHÉUS
O projeto de implantação do contorno viário de Ilhéus visa desviar o fluxo de veículos
de carga da área urbana do munícipio e consiste em um trecho de, aproximadamente, 35 km de
extensão (BAHIA, 2013a), interligando a BA-001 às rodovias BR-251, BR-415, BA-262 e BR-648,
conforme pode-se verificar na Figura 48.

Figura 48 – Traçado preliminar do Contorno Viário de Ilhéus
Fonte: Bahia (2013a) e Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Como observa-se na Figura 48, o Contorno Viário de Ilhéus está subdividido em quatro
trechos, a saber:
»
»
»
»

Trecho 1: interligação da BA-001 com a BR-251, de aproximadamente 7 km de extensão;
Trecho 2: interligação da BR-251 com a BR-415, de aproximadamente 11 km de extensão;
Trecho 3: interligação da BR-415 com a BA-262, de aproximadamente 7 km de extensão;
Trecho 4: interligação da BA-262 com a BA-648 e à BA-001, de aproximadamente 10 km de
extensão.

Não foram obtidas informações acerca do status e da previsão de execução dos projetos,
tampouco dados mais detalhados do traçado do anel viário proposto.

FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE (FIOL) (EF-334)
A Ferrovia de Integração Oeste-Leste tem como objetivo interligar as regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Segundo a VALEC ([2018?]), é previsto que seu comprimento
totalize 1.527 quilômetros de extensão entre Ilhéus (BA) e Figueirópolis (TO), onde fará conexão
com a Ferrovia Norte-Sul (FNS). A ferrovia pretende captar, principalmente, a demanda
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de grãos do oeste baiano e de minério de ferro da região de Caetité, também na Bahia. Dessa
forma, parte do transporte rodoviário será substituído pelo transporte ferroviário entre
as regiões interligadas pela FIOL (TIISA, [201-]). O traçado da ferrovia é ilustrado na Figura 49.

’

Figura 49 – Ferrovia de Integração Oeste-Leste
Fonte: Programa Avançar Parcerias ([201-]); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As obras iniciaram em 2010 e, no que se refere ao trecho entre as cidades de Ilhéus (BA)
e Caetité (BA), estão 72,8% concluídas, enquanto que no trecho entre Caetité e Barreiras (BA)
os avanços físicos estão em 19,6%. Com relação ao trecho entre Barreiras (BA) e Figueirópolis
(TO), o início das obras está vinculado à emissão da licença ambiental pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (VALEC, [2018?]).
Em 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou um relatório com uma denúncia de
possíveis irregularidades no projeto de construção do empreendimento formado pelo TUP BAMIN e
pelo Porto Sul, além de apurar deficiências por conta da falta de integração entre a FIOL e essa
instalação portuária. Outro ponto levantado refere-se aos impactos ambientais da localização do
terminal, a qual é responsável pela viabilidade da ferrovia e define o seu traçado (TCU, 2016).
Em setembro de 2017, empresas chinesas assinaram dois memorandos de
entendimento em conjunto com o governo da Bahia, o que não representa um compromisso,
mas um interesse na construção da ferrovia. Apesar de estar distante de regiões produtoras de
grãos, a FIOL ganhou importância porque coincide, em parte, com a ferrovia Bioceânica, uma
prioridade dos chineses (OTTA, 2017).
A conclusão das obras do trecho entre Ilhéus (BA) e Caetité (BA) será realizada por meio
do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do Governo Federal. Nesse sentido, os estudos
para o processo de subconcessão foram contratados pelo Governo do Estado da Bahia e estão
em andamento. Ainda, a perspectiva é de que o leilão seja realizado no 4º trimestre de 2018
(PROGRAMA AVANÇAR PARCERIAS, [201-]). Com relação ao trecho Caetité-Barreiras, a
perspectiva é que seja finalizado no segundo semestre de 2019 (OBRAS..., 2017), e o
investimento estimado da obra é de R$ 6,4 bilhões (MONDOLFO, 2017).
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FERROVIA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO-OESTE (FICO)
(EF- 354)
O projeto da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) prevê a construção de um
trecho ferroviário de 1.641 km de extensão, entre as cidades de Campinorte (GO) e Vilhena (RO).
Contudo, a FICO está inserida em um projeto ferroviário de maior extensão, a Ferrovia
Bioceânica, também denominada Transcontinental, que prevê a conexão entre portos do Brasil
e do Peru, interligando os oceanos Atlântico e Pacífico (LISSARDY, 2015). Incluída no Plano
Nacional de Viação (PNV) por meio da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008, seu traçado
inicial, em território brasileiro, ligava o litoral norte fluminense à fronteira com o Peru, em
Boqueirão da Esperança/AC (BRASIL, 2008b).
A imagem com o traçado proposto no PNV pode ser vista na Figura 50.

Figura 50 – Traçado da Ferrovia Bioceânica conforme o PNV
Fonte: Brasil (2008b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na primeira etapa do Programa de Investimentos em Logística (PIL I), em 2012, estavam
inclusos os trechos entre Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT); e entre Sapezal (MT) e
Porto Velho (RO), os quais compõem partes da FICO. O programa também contemplava a ligação
ferroviária entre Uruaçu (GO) e Campos dos Goytacazes (RJ) (ANTT, [2015]). Entretanto, as
licitações de portos e ferrovias dessa fase do PIL não avançaram e a construção da FICO foi
postergada (COSTAS, 2015).
Os traçados com os investimentos previstos no PIL I podem ser observados na Figura 51.
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Figura 51 – Traçado da Ferrovia Bioceânica apresentado no PIL I
Fonte: ANTT ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2015, os governos do Brasil, da China e do Peru assinaram um memorando de
entendimento para conduzir conjuntamente os estudos básicos de viabilidade da ferrovia
(BRASIL, 2015b). Como consequência, a China realizou alguns estudos que identificaram que o
traçado no Peru se dá por meio de bitola de 1,435 m; e o traçado brasileiro, com bitola de
1,60 m. Assim, seria necessária a construção de uma estação de transbordo na divisa entre os
dois países (VALEC, 2016).
No mesmo ano, foi lançada a segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística
(PIL II), na qual a Ferrovia Bioceânica estava inclusa. Contudo, constava uma alteração no trecho
a ser licitado, que passou a contemplar a ligação ferroviária de Campinorte (GO) até a fronteira
com o Peru (ANTT, [2015]), assegurando a inclusão do trecho original da FICO.
O traçado da ferrovia Bioceânica incluso no PIL II, com destaque para o trecho da FICO,
está representado na Figura 52.
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Figura 52 – Traçado da Ferrovia Bioceânica apresentado no PIL II e da FIOL
Fonte: ANTT ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme apresentado na Figura 52, o traçado da FICO prevê, em Campinorte, conexão
com o restante da malha ferroviária nacional e, portanto, com possibilidade de acesso à FIOL no
município de Figueirópolis. Dessa forma, a implantação da FICO e a conclusão da construção da
FIOL apresentariam uma oportunidade de escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste até o
Complexo Portuário de Ilhéus.
Atualmente, devido à mudança de governo em agosto de 2016, o PIL foi extinto e, em
seu lugar, está sendo implantado o Programa Avançar Parcerias. Dessa forma, tanto a FICO
quanto o traçado completo da Ferrovia Bioceânica deixaram de fazer parte dos programas do
governo (ESTADÃO CONTEÚDO, ZERO HORA, 2016). Todavia, cabe destacar que o trecho
ferroviário entre as cidades de Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT) já possui o projeto
básico concluído, enquanto o trecho que ligará Lucas do Rio Verde (MT) e Vilhena (RO) está com
o Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental finalizado. Ambos os trechos dispõem de
licenciamento ambiental (AGÊNCIA SENADO, 2016).
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6. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
O diagnóstico de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, neste Plano Mestre,
baseia-se no levantamento e na análise de dados e informações sobre a região do Complexo
Portuário de Ilhéus, situado no município Ilhéus (BA). O diagnóstico 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. O diagnóstico de
meio ambiente 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 apresentado um panorama de Gestão Ambiental realizada pelo Complexo
Portuário, incluindo 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.
Em seguida, o item 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.
Por fim 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.
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 de Uso Privado (TUP). Adicionalmente, foram consideradas as
informações obtidas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – BA (Inema), da
Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA), 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 capítulo é descrever o panorama da situação atual do Complexo Portuário de
Ilhéus referente aos temas de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho.
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GESTÃO AMBIENTAL
Segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA),
A gestão socioambiental constitui-se em forma e método de sistematização das
considerações ambientais, por meio da adoção de práticas e métodos administrativos
sustentáveis de controle e mitigação dos impactos ambientais, gerados pelas
atividades desenvolvidas por uma entidade. Essa sistematização ocorre, via de regra,
por meio da elaboração de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) (BRASIL, 2016b).

A fim de caracterizar a estruturação da gestão ambiental no Complexo Portuário de
Ilhéus em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), verificaram-se, neste
diagnóstico, entre outras questões, a análise da estrutura, o corpo técnico, o banco de dados
existentes e as demais práticas adotadas para a gestão ambiental do Complexo.
Nesse contexto, os aspectos abordados na análise da Gestão Ambiental do Complexo
Portuário de Ilhéus podem ser observados na Figura 53.

Figura 53 – Aspectos da gestão ambiental do Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ressalta-se que o TUP BAMIM e o Porto Sul são terminais autorizados, mas que ainda
não estão em operação, de modo que a análise apresentada neste capítulo será restrita à
estrutura da CODEBA.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEIO AMBIENTE
Para a análise da estrutura organizacional de meio ambiente do Complexo Portuário
de Ilhéus 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:
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[...] os portos organizados e demais instalações portuárias deverão constituir
núcleos ambientais para, e, a partir deles, internalizarem as conformidades
ambientais. Esses núcleos deverão estar adequadamente constituídos em
consonância com a escala e forma de atividade que praticam, sendo capazes
de gerenciar o sistema de gestão a ser implantado (BRASIL, 1998).

Dessa forma, evidenciou-se no caso do Complexo Portuário de Ilhéus que, além do
fortalecimento do núcleo de meio ambiente para lidar com as questões ambientais portuárias
em seu estado atual e nas expansões previstas, são consideradas as diretrizes da ANTAQ no que
diz respeito às ações desenvolvidas pelo Complexo para fortalecer as atividades de gestão
ambiental portuária.
A CODEBA informou que atividades relacionadas à gestão socioambiental são
desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Ambiental, que foi atualizado em 2016 através de concurso
público. Esse núcleo é composto por profissionais de diferentes áreas, formando uma equipe
multidisciplinar. Esta equipe é responsável pelos portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
A gestão ambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de
sustentabilidade. Além da Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), que apresenta diretrizes
específicas para gestão ambiental portuária, a norma brasileira da série ISO 14001 orienta a
implementação de SGA. A norma citada tem, dentre seus objetivos “prover às organizações uma
estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das
condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas” (ABNT, 2015). A
norma propõe um sistema “Plan-Do-Check-Act” – PDCA, o qual é descrito como um ciclo
utilizado para alcançar a melhoria contínua através do planejamento dos objetivos e processos
com base na política ambiental da empresa, implementar os processos conforme o planejado,
checar se os objetivos foram cumpridos e, por fim, tomar medidas visando a melhoria contínua.
Atualmente, o Porto de Ilhéus não possui Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
implementado, visto que este necessita de padronização de procedimentos, sistema integrado
de banco de dados e avaliação para melhorias contínuas. De forma a atender à Portaria nº
104/2009 (BRASIL, 2009), a CODEBA informou que está em busca da implementação de seu SGA
visando à certificação ambiental ISO 14001 através dos esforços do Núcleo de Gestão Ambiental.

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
As certificações ambientais buscam dar visibilidade a empresas ou produtos que
atendem a 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. Entre os selos e certificados disponíveis, a série ISO 14000 é a mais
conhecida e reconhecida. A adesão e a certificação da ISO 14001 são voluntárias, e comprovam
o desempenho da gestão ambiental de empresas por meio do controle dos aspectos e dos
impactos ambientais relacionados às atividades desenvolvidas.
No âmbito da atividade portuária, a certificação atrai investimentos de empresas que
possuem uma preocupação ambiental e demonstra para a sociedade, para colaboradores e para
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clientes que a instalação portuária tem compromisso com o meio ambiente. A série ISO 14000
abrange o SGA e a avaliação de desempenho ambiental. 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 de procedimentos, segundo um roteiro
válido internacionalmente, cujo objetivo principal, nesse caso, é aumentar continuamente o
desempenho ambiental de um porto.
No Complexo Portuário de Ilhéus, a CODEBA informou que não possui a certificação ISO 14001.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o
reconhecimento público que suas atividades 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 que atualmente são 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 seguir orientações e prestar contas ao atual
órgão licenciador. Além disso, novos empreendimentos devem seguir as regras do Decreto
nº 8.437 (BRASIL, 2015c).
Nesse âmbito, foi verificada a situação atual do licenciamento ambiental do Complexo
Portuário de Ilhéus, considerando o Porto Organizado e os TUPs BAMIM e Porto Sul, os quais
ainda em estão fase de projeto, verificando, ainda, suas licenças ambientais vigentes e o
atendimento às condicionantes presentes nos referidos documentos.
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PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS
O licenciamento ambiental do Porto Organizado de Ilhéus 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, 2011b).
O Porto de Ilhéus encontra-se em processo de regularização quanto ao seu
Licenciamento Ambiental, realizado sob o Processo Ibama nº 02001.006159/02-23. Conforme
previsto na Portaria nº 424, de 26 de outubro de 2011, que estabelece os procedimentos a
serem aplicados pelo Ibama na regularização ambiental de portos e terminais portuários, deve
ser apresentado ao órgão licenciador o Relatório de Controle Ambiental (RCA) que subsidiará a
emissão da licença de operação. O RCA do Porto Organizado de Ilhéus foi elaborado atendendo
ao Termo de Referência Específico emitido pelo Ibama.

TERMINAIS DE USO PRIVADO (TUPS)
Em relação aos TUPs BAMIN e Porto Sul, o processo de licenciamento do Ibama inscrito
no nº 02001.003031/2009-84, se refere ao empreendimento da seguinte forma:
empreendimento denominado Porto Sul, localizado no município de Ilhéus-BA,
distrito de Aritaguá, contemplando Terminal de Uso privativo da empresa Bahia
Mineração (BAMIN) e Terminal Público do Governo do Estado da Bahia, com finalidade
de movimentação de minério de ferro, clínquer, soja, etanol, fertilizantes e outros
granéis sólidos.

Cabe complementar ainda que, conforme informado via questionário on-line, pelo
TUP BAMIN:
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O terminal possui Licença de Instalação, entretanto nenhuma obra foi iniciada até o
momento. O Processo de Licenciamento foi realizado ponderando de forma integrada
as repercussões da implantação e operação do Porto Sul 9, que inclui um Porto Público
e o Terminal Privado da Bahia Mineração (TUP BAMIN). Sendo assim o todas as
licenças ambientais emitidas até o momento tratam do Porto Sul e não
exclusivamente para o TUP BAMIN.

A Licença de Instalação (LI) nº 1024/2014 é válida até setembro de 2020, observadas
as condições discriminadas no processo de licenciamento.

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS LICENÇAS AMBIENTAIS E SUAS
CONDICIONANTES
Conforme disposto anteriormente, o Porto de Ilhéus ainda está em processo de
regularização, não dispondo de licença ambiental vigente.
Quanto ao TUP BAMIN e ao Porto Sul, ambos ainda em fase de projeto, a LI nº
1024/2014 (IBAMA; BAHIA, 2014) tem como principais condicionantes específicas:
» Atender às medidas e condicionantes referenciadas nas manifestações do Iphan (Oficio
1122114-IPHAN/BA), Funai (Oficio 725/2014/PRES/FUNAI-MJ) e Fundação Palmares (Oficio
358/14 -GAB/FCP/MinC), nos termos da Portaria Interministerial nº 419/2014. Atender às
condicionantes estabelecidas pela autorização do Inema emitida por meio do Oficio DIRUCJF 02218/2014, nos termos da Resolução Conama nº 428.
» Implementar os 29 programas listados, entre estes os programas de Monitoramento da
Atividade Pesqueira, Comunicação e Interação Social, Gestão e Monitoramento da Linha de
Costa, Compensação Ambiental, Controle de Erosão e Assoreamento, Gerenciamento de
Efluentes, Qualidade do Ar, Compensação da Atividade Pesqueira, Educação Ambiental,
Monitoramento da Água, Sedimentos, Ruídos e Vibrações.
» Apresentar relatórios relativos ao Planos, Programas e Projetos com periodicidade
semestral, com exceção daqueles que exigem frequência distinta. Os relatórios devem
conter os dados brutos e a análise elaborada por responsável técnico competente.
» Em relação ao Programa de Reassentamento e Desapropriação, realizar estudos da região,
divulgar o cadastramento para os interessados, garantir o cadastramento de todos os
atingidos, identificar os valores das indenizações e implantar uma comissão de
acompanhamento do processo.
» Remover o píer de embarque provisório (PEP) após a instalação do empreendimento.
» Não utilizar a rodovia BA-648 para o tráfego de veículos de carga utilizados na implantação
do empreendimento.
» Garantir a passagem de embarcações de pesca, na direção norte-sul, durante toda a obra, em
tomo da região de 1.100 metros de distância da costa, respeitando a segurança à navegação.
» Apresentar Plano de Dragagem, com previsão de utilização de draga que possua
rastreamento via satélite, em tempo real e disponível para conferência na rede mundial de

Na citação do TUP BAMIN, bem como no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório De Impacto Ambiental
(RIMA) para Implantação do Porto Sul (BAHIA, 2011c), o termo “Porto Sul” é utilizado para se referir ao
empreendimento formado pelos TUPs BAMIN e Porto Sul.
9
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computadores, incluindo sistema automatizado que indique o momento e o local de
abertura da cisterna.
» Cumprir as obrigações relativas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei nº
9985/2000, a partir da deliberação do Comitê de Compensação Ambiental. O Grau de
Impacto do empreendimento é de 0,5%.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
O Complexo Portuário de Ilhéus está localizado na Enseada do Malhado, em área do mar
territorial. A região adjacente inclui a Baía do Pontal, oriunda da confluência dos rios Cachoeira,
Santana e Fundão, a aproximadamente 4,5 quilômetros de distância da área portuária. O Rio
Almada, por sua vez, está situado a 2,5 quilômetros do Complexo Portuário de Ilhéus, possuindo
regiões de manguezais em seu curso, área esta utilizada como berçário para diversas espécies
locais, como é característico de manguezais.
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 públicos e privados na infraestrutura de portos e terminais.
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, 2011a),
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
portuária e de medidas mitigadoras necessárias para reduzir tais impactos.
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 34 e a Tabela 35 apresentam os principais documentos disponibilizados pelas
instalações portuárias.
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Tipo de estudos

Ano

Órgão
licenciador

Relatório de Controle Ambiental
(RCA)

2013

Inema

Observações
Relatório de Controle Ambiental – RCA:
Diagnóstico Ambiental - Porto de Ilhéus
(Volume IV) (SEP, CODEBA; 2013).

Tabela 34 – Principais estudos ambientais identificados no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Tipo de
estudos
EIA/RIMA –
Avaliação de
Impactos
Ambientais
EIA/RIMA –
Diagnóstico
Ambiental do
Meio Físico

Ano

2011

2011

Órgão licenciador

Observações

Ibama

A presente Avaliação de Impactos Ambientais é
parte integrante do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e Relatório De Impacto
Ambiental (RIMA) para Implantação do Porto
Sul em Ilhéus (BAHIA, 2011e).

Ibama

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA) para implantação
do Porto Sul em Ilhéus: tomo II – Diagnóstico
Ambiental do Meio físico (BAHIA, 2011c).

EIA/RIMA –
Diagnóstico
Ambiental do
Meio Biótico

2011

Ibama

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA) para implantação
do Porto Sul em Ilhéus: tomo II – Diagnóstico
Ambiental do Meio Biótico (BAHIA, 2011b).

Plano Básico
Ambiental (PBA)

2014

Ibama

Programa de Verificação do Gerenciamento da
Água de Lastro dos Navios

Tabela 35 – Principais estudos ambientais identificados no TUP Porto Sul ainda a ser instalado no
Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Durante a elaboração do EIA/RIMA para os TUPs BAMIN e Porto Sul, foi realizado um
estudo da biota local nas Áreas de Influência Direta (AID) nas Áreas de Influência Indireta (AII)
bem como na Área Diretamente Afetada (ADA).
Com relação à flora, a Área Diretamente Afetada do empreendimento (ADA),
localizada no Distrito de Aritaguá, em Ilhéus, possui um domínio absoluto (>50% da área) da
cabruca de cacau, sistema de plantio composto por árvores de grandes alturas em associação
com os cacaueiros. A interação entre as copas das árvores é pouco densa (dossel ralo) e
composta de espécies arbóreas de grande porte, algumas chegando a medir 30 metros de altura
em pontos onde há árvores nativas remanescentes da floresta. O dossel é formado
predominantemente por espécies vegetais exóticas, como jaqueira, cajá, fruta pão, jenipapo,
eritrina, dendê, bananeira, jambo e seringueira. Nesse cenário, a fauna apresenta-se
diversificada, porém com poucas espécies de importância para a conservação, como se pode
esperar de um ambiente alterado, especificamente pela monocultura do cacau, ao longo do
tempo (BAHIA, 2011b).
Cabe ainda destacar que as cabrucas analisadas são contíguas a remanescentes de
matas, e parte destas se apresentava coberta por herbáceas (mesmo quando há coleta do
cacau), o que pode estar permitindo, por exemplo, o deslocamento de espécies pouco ágeis,
como os anfíbios. Estes resultados apontam para a fitofisionomia de cabruca como ambiente
importante na sustentação das espécies originalmente de ambientes de mata (BAHIA, 2011b).
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Em relação à fauna terrestre, o EIA/RIMA apresenta uma listagem das espécies
encontradas na área de influência, seguidas do seu status quanto ao risco de extinção no ano
de 2011. Apenas alguns animais listados continuaram em risco de extinção no período de
elaboração do presente Plano Mestre, os quais estão expostos na Tabela 36.
Status
IUCN/MMA
2011
2018

Classificação

Nome científico

Nome popular

Anfíbios

Allobates
olfersioides

Sapinho foguete

VU

VU

(VERDADE, 2010)

Aves

Herpsilochmus
pileatus

Chorozinho

VU

VU

(BIRDLIFE
INTERNATIONAL,
2017)

Puma concolor

Suçuarana

VU

VU

(NIELSEN et al.,
2015)

Cebus (Sapajus)
xanthosternos

Macaco-prego

CR

CR

(KIERRULFF,
MENDES,
RYLANDS, 2015

Callistomys pictus

Rato-do-cacau

VU

EN

(ROACH, NAYLOR,
2016)

Chaetomys
subspinosus

Ouriço-preto

VU

VU

(CATZEFLIZ et al.,
2017)

Bradypus torquatus

Preguiça-de-coleira

EN

VU

(CHIARELLO,
MORAESBARROS, 2014)

Bothrops pirajai

Jararacuçu-tapete

VU

EN

(BRASIL, 2016a)

Mamíferos

Répteis

Referências

Tabela 36 – Lista das espécies ameaçadas de extinção encontradas na região do Complexo Portuário de
Ilhéus (ADA, AID e AII do Porto Sul)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto ao zooplâncton, as análises realizadas para a elaboração do EIA foram feitas
durante o período chuvoso e resultaram na identificação de larvas, jovens e adultos de seis filos
(Cnidaria, Annelida, Mollusca, Bryozoa, Equinodermata, Chaetognata) e dois subfilos (Crustacea
e Urochordata). A maior dominância encontrada nas campanhas de monitoramento
corresponde à subclasse Copepoda do subfilo Crustacea, espécies estas apresentadas na
literatura como responsáveis por cerca de 90% da biomassa marinha. Além dos copépodos, os
organismos Lucifer faxoni, Limacina sp. e Bivalvia apresentaram frequência de 100% no período
chuvoso avaliado (maio/2011) (BAHIA, 2011b).
Em relação ao ictioplâncton, houve uma baixa quantificação de ovos de peixe,
variando de zero a 94,8x10-5 ovo/L em maio de 2011, valor abaixo do esperado para zonas
costeiras onde, geralmente, há uma grande disponibilidade de alimentos, baixa presença de
predadores e condições hidrodinâmicas favoráveis para a retenção destes organismos. Porém,
na região estudada em 2011, essas condições não foram satisfatórias, indicando um ambiente
com alta hidrodinâmica, pobre em nutrientes e matéria orgânica e transparência
reduzida (BAHIA, 2011b).
Quanto à macrofauna bentônica, foram feitas campanhas dentro de manguezais na
Ponta da Tulha e em Aritaguá, ambos em Ilhéus. Nas duas campanhas na Ponta da Tulha os
moluscos bivalves se mostraram dominantes e seguidos de poliquetas, gastrópodes e em uma
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das campanhas, os nematoides. Já em Aritaguá, os crustáceos e insetos, ambos, consistiram em
40% cada, sendo os 20% restantes compostos pelos gastrópodes. Entre as espécies de bivalves,
três apresentam alto potencial econômico para as comunidades pesqueiras ribeirinhas: a
lambreta (Lucina pectinata), a taioba (Macoma constricta) e o chumbinho ou salambi
(Annomalocardia brasiliana) (BAHIA, 2011b).
Em relação à ictiofauna, de todas as 74 espécies marinhas encontradas, apenas a raiamorcego (Rhinoptera bonasus) se encontra como “quase ameaçada” 10 devido à alta procura por
sua carne. As espécies de tainha (Mugil liza), pescada foguete (Macrodon ancylodon) e corvina
(Micropogonias furnieri) são consideradas sobre-exploradas ou ameaçadas de sobreexploração, também devido à pesca mais intensa do que as taxas de crescimento das referidas
espécies (BAHIA, 2011b).
Quanto aos cetáceos e quelônios, os pescadores da região foram entrevistados para
contabilizar o número de avistamentos. Entre as espécies de tartarugas marinhas, cinco destas
foram avistadas na região de Ilhéus. As espécies constantes em listas de preservação e listadas
no EIA/RIMA são apresentadas na Tabela 37, com o atual status de conservação.
Classificação

Cetáceos

Quelônios

Status
IUCN/MMA
2011
2018

Nome científico

Nome popular

Referências

Eubalena australis

Baleia franca do sul

VU

LC

(REILLY et al.,
2013)

Megaptera
novaeangliae

Baleia jubarte

VU

LC

(REILLY et al.,
2008)

Physeter
macrocephalus

Cachalote

VU

VU

(TAYLOR et al.,
2008)

Caretta
caretta

Tartaruga-cabeçuda

EN

VU

(CASALE; TUCKER,
2017)

Chelonia mydas

Tartaruga-verde

EN

EN

(SEMINOFF,
2004)

Lepidochelys
olivácea

Tartaruga-oliva

CR

VU

(ABREUGROBOIS;
PLOTKIN, 2008)

Eretmochelys
imbricata

Tartaruga-de-pente

CR

CR

(MORTIMER;
DONNELLY, 2008)

Dermochelys
coriacea

Tartaruga-de-couro

CR

VU

(WALLACE;
TIWARI;
GIRONDOT, 2013)

Tabela 37 – Lista de cetáceos e quelônios ameaçados de extinção
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
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
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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 54) no Complexo Portuário
de Ilhéus divididos de acordo com suas características.

Figura 54 – Planos e programas ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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 Ilhéus. Tal levantamento se
dará por meio da documentação obtida, identificando as características da região em estudo e
avaliando sua correlação com os objetivos do Plano Mestre.
O PCA do Porto Organizado de Ilhéus apresenta diversos programas de
monitoramento e controle elaborados a partir de Termos de Referência específicos fornecidos
pelo Ibama (CODEBA, 2013). São eles:
»
»
»
»

Programa de Gestão Ambiental
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Programa de Gerenciamento de Efluentes
Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos, das Águas e da Biota Aquática
Programa de Auditoria Ambiental
Programa de Educação Ambiental
Programa de Comunicação Social
Programa de Apoio às Comunidades de Pesca
Programa de Gerenciamento de Risco
Programa de Emergência Individual
Programa de Dragagem de Manutenção
Programa de Verificação do Gerenciamento da Água de Lastro dos Navios
Programa de Gestão e Monitoramento da Linha de Costa.

O empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul, em fase de projeto, já
conta a realização de estudos ambientais (EIA/RIMA) e PBA elaborado, o qual já foi aprovado
junto ao órgão licenciador. De acordo com o referido PBA do empreendimento:
O Terminal está em fase final do Licenciamento Ambiental, possui a Licença de
Instalação (LI) e a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV). No entanto, estas
licenças então vinculadas ao atendimento por parte dos empreendedores, das
condicionantes ambientais específicas de cada licença. No momento, as exigências
impostas pelo órgão ambiental licenciador (IBAMA) estão sendo executadas por
etapas e conforme solicitação do IBAMA.
Trinta e oito (38) Programas Ambientais compõem o Plano Básico Ambiental (PBA),
que serão executados quando iniciada a fase de implantação do Projeto.
Aguardamos também o processo de desapropriação das terras destinadas à
implantação do retroporto, sob a responsabilidade do Governo do Estado da Bahia.

A LI nº 1024/2014 emitida para o empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo
Porto Sul, inclui a exigência de implementação dos seguintes programas:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Programa de implantação dos sistemas locais de habitação e Planos Locais de Habitação
Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira
Programa de Adequação das Infraestruturas das Comunidades do Entorno do Empreendimento
Programa de comunicação e interação social
Programa de prevenção à exploração sexual
Programa de valorização da cultura
Programa de monitoramento da fauna terrestre
Programa de afugentamento e resgate da fauna terrestre
Programa de recuperação de áreas degradadas
Programa de verificação e gerenciamento da água de lastro dos navios
Programa de monitoramento da batimetria
Programa de gestão e monitoramento da linha de costa
Programa de compensação ambiental
Programa de mitigação das interferências com o sistema viário
Programa de controle de erosão e assoreamento
Programa de gerenciamento de efluentes
Programa de gerenciamento de resíduos sólidos
Programa de monitoramento da qualidade do ar
Programa de reorientação da atividade turística no litoral norte
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Programa de apoio à contratação de mão de obra
Programa de apoio ao empreendedorismo
Programa de capacitação da mão de obra local
Programa de compensação da atividade pesqueira
Programa de educação ambiental
Programa de prospecção e resgate arqueológico e educação patrimonial
Programa de reassentamento e desapropriação
Programa de monitoramento da biota aquática
Programa de monitoramento das águas e sedimentos
Programa de monitoramento de ruídos e vibrações

A seguir, são destacados os programas de monitoramento previstos 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
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 o granel em questão. No Complexo
Portuário de Ilhéus há a movimentação de granéis sólidos como grãos de soja, grãos de milho,
cacau, magnesita e níquel.
O EIA/RIMA do Porto Sul apresenta um Monitoramento da Qualidade do Ar, Ruídos e
Vibrações da Construção para o processo de instalação do empreendimento como cumprimento
da LI nº 1024/2014 (BAHIA, 2011e; IBAMA; BAHIA, 2014).
Já a CODEBA informou, por meio de questionário on-line, não possuir um Programa de
Monitoramento da Qualidade do Ar implementado. Entretanto consta no PCA elaborado para
subsidiar a emissão da Licença Ambiental de Regularização, o Programa de Gerenciamento de
Emissões Atmosféricas. Esse programa tem como objetivo principal estabelecer condições
técnicas para avaliação da qualidade do ar na área portuária e vias urbana e preferenciais de
acesso ao Porto, e prevê monitoramento contínuo das emissões atmosféricas na área do porto
e monitoramento semestral das emissões nas vias de acesso (CODEBA, 2013).

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
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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.
O EIA/RIMA do empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul apresenta
análises de qualidade da água superficial na área de influência (direta e indireta) dos terminais. A
análise foi realizada separando três regiões, a Lagoa Encantada, o Rio Almada e Demais Ecossistemas
Continentais. Foram considerados períodos de seca e chuva nos anos de 2010, 2011 e 2012.
O programa de monitoramento de água está previsto como condicionante da licença
ambiental de instalação do Porto Sul – LI Ibama 1024/2014 (BAHIA, 2011e) –, e deverá ser
implementado com o início das operações portuárias.
O RCA do Porto de Ilhéus prevê a execução do Programa de Monitoramento da
Qualidade dos Sedimentos, das Águas e da Biota Aquática, mais especificamente da água do
escoamento superficial que provém dos pátios e terminais de granéis sólidos e da retroárea,
assim como da água e dos sedimentos da área de influência direta do Porto durante diferentes
momentos das atividades da instalação e na ocorrência de dragagens (BRASIL; CODEBA, 2013).

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos
O PCA do Porto de Ilhéus prevê a execução do Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas, Sedimentos e da Biota Aquática (CODEBA, 2013). Do mesmo modo, consta
como condicionante da LI nº 1024/2014 dos TUPs BAMIN e Porto Sul, a elaboração de um
Programa de Monitoramento das Águas e Sedimentos.
As atividades previstas no PCA do Porto de Ilhéus têm o objetivo de identificar e
monitorar a integridade ambiental apresentada pelo ecossistema aquático marinho (qualidade
física, química e biótica) sob a ação dos impactos ou atividades decorrentes das operações
portuárias praticadas na zona costeira da cidade de Ilhéus e nos estuários dos rios Cachoeira e
Almada, subsidiando, deste modo a gestão ambiental quanto à operação dos equipamentos
portuários. O programa prevê monitorar semestralmente a qualidade da água e sedimentos na
área de influência direta do Porto, identificando os impactos durante os diferentes momentos
das atividades portuárias e em eventuais dragagens (CODEBA, 2013).

Programa de Monitoramento da Linha de Costa
A dinâmica sedimentológica da região de Ilhéus apresentou um padrão de erosão e
progradação ao sul do Porto durante os últimos 58 anos. Este efeito foi observado após a
instalação do molhe do Porto de Ilhéus. Uma consequência desse processo é a erosão de regiões
habitadas, demandando ações como a construção de molhes (espigões) intermediários ao longo
da praia, e também a instalação de enrocamentos próximos às residências, as quais foram
realizadas pela Prefeitura de Ilhéus (BAHIA, 2011c). As imagens do processo de erosão e
progradação ocorridos, podem ser consultadas no Anexo 1.
Em virtude desse impacto, ao PCA do Porto de Ilhéus prevê a execução do Programa
de Gestão e Monitoramento da Linha de Costa (CODEBA, 2013). O objetivo desse programa é
promover estudos e ações para a avaliação das constantes modificações, decorrentes de
processos naturais ou antrópicos que possam afetar as atividades econômicas desenvolvidas no
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local e as populações do entorno, promovendo a remediação dos impactos decorrentes das
atividades portuárias.
O PCA do Porto de Ilhéus prevê monitoramentos trimestrais e inclui as seguintes ações:
» Levantamento das propriedades, edificações, bens públicos ou privados, áreas de uso
coletivo, potencialmente impactadas pela erosão da praia, decorrente da implantação do
porto de Ilhéus, considerando o trecho compreendido entre o enrocamento e um ponto
situado a uma distância de cerca de 18 km a norte do mesmo;
» Realização de estudos incluindo a modelagem numérica do transporte de sedimentos e da
evolução da linha de costa nos últimos 50 anos, com análise do impacto da construção do
Porto de Ilhéus nesta evolução;
» Realização de estudos que permitam a realização de intervenções que mitiguem o processo
erosivo/deposicional decorrente da implantação do Porto de Ilhéus. Estes estudos deverão
contemplar várias alternativas incluindo obras de proteção rígida, engordamento de praia,
transpasse de sedimentos ou soluções mistas;
» Monitorar o comportamento da linha de costa no trecho acima mencionado com levantamento
periódico do perfil praial, incluindo topografia e características granulométricas,
preferencialmente até à sua profundidade de fechamento (CODEBA, 2013).

O PCA recomenda ainda que as ações, soluções mitigadoras, estudos e programas de
monitoramento a serem implementados deverão estar em harmonia com aqueles adotados
pelo Programa de Gestão e Monitoramento da Linha de Costa do Porto Sul. Além disso, as
soluções que venham a ser adotadas deverão harmonizar a utilização das técnicas menos
impactantes e que permitam a recuperação ambiental e a qualidade recreacional da linha de
costa afetada pela erosão/assoreamento (CODEBA, 2013).

Programa de Monitoramento da Biota, de Bioindicadores e de
Biomonitores
Conforme já mencionado, o PCA do Porto de Ilhéus prevê a execução do Programa de
Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos, das Águas e da Biota Aquática. Este engloba
monitoramentos anuais das espécies de interesse extrativista local, monitoramento semestral das
comunidades planctônicas em seis diferentes áreas de amostragem, comunidades bentônicas em
12 áreas, comunidades nectônicas em cinco áreas e realização de duas campanhas semestrais de
ensaios de ecotoxidades em seis diferentes espaços de amostragem (CODEBA, 2013).
Com relação do empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul, consta
como condicionante da LI nº 1024/2014 a elaboração de um Programa de monitoramento da
biota aquática, Programa de Monitoramento da fauna terrestre e o Programa de afugentamento
e resgate de fauna terrestre.

Programa de Controle da Fauna Sinantrópica Nociva (FSN)
Em relação à fauna sinantrópica nociva (também conhecida como vetores), a CODEBA
afirmou dispor de um Programa Integrado de Controle e Monitoramento da Fauna Sinantrópica Nociva
(FSN), no qual são descritos os materiais e métodos, frequências e medidas para o controle da FSN.
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Visando a fiscalização do seu cumprimento, são realizadas vistorias periódicas na
região portuária. Atualmente, a CODEBA possui contrato com uma empresa especializada para
os serviços de desratização, desinsetização e descupinização na área do Porto, com o intuito de
complementar a atuação de combate à FSN (CARDOSO, 2018).
Este programa não consta na LI nº 1024/2014, referente à instalação dos TUPs BAMIN
e Porto Sul, visto que a instalação do empreendimento não está concluída e as atividades não
foram iniciadas.

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. A Marinha do Brasil, através da Norma da
Autoridade Marítima (NORMAM) 20, estabelece que todo navio, nacional ou estrangeiro, realize
troca de água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas e em um local com, no mínimo, 200
metros de profundidade. Os navios devem enviar formulários preenchidos com informações das
trocas realizadas para a Anvisa (BRASIL, 2006) e para a Diretoria de Portos e Costas (BRASIL,
2014a). Além disso, a Portaria SEP nº 104/2009 (BRASIL, 2009), que dispõe sobre a criação do
SGA, através deste instrumento constitui o monitoramento ambiental da introdução de espécies
exóticas invasoras como competência do SGA.
O PCA do Porto de Ilhéus prevê a implementação de um Programa de Verificação do
Gerenciamento de Água de Lastro de Navios (PVGAL). Este programa visa (i) requerer dos
representantes dos navios os formulários de deslastro; (ii) verificar as medidas necessárias para
a prevenção e controle de espécies exóticas; (iii) elaborar registro com informações de Tipo e
Origem do navio e da água de lastro; (iv) propor programa de comunicação social da tripulação
das embarcações especificamente com a conscientização dos problemas decorrentes da gestão
de lastro; (v) elaborar relatórios semestrais. Além disso, foi avaliada a integração com outros
programas, os recursos necessários, o cronograma, a definição das responsabilidades e
competências, entre outros (CODEBA 2013).
A LI nº 1024/2014, referente à instalação do TUP BAMIN e do Porto Sul, contém a exigência
de implementação do Programa de Verificação do Gerenciamento da água de lastro dos navios.
Consta no Plano Básico Ambiental do empreendimento formado pelos TUPs que além
dos relatórios enviados para a Marinha do Brasil, os navios também estarão sujeitos à Inspeção
Naval, realizada com a finalidade de determinar se o navio está em conformidade com as
Normas de Referência. O Inspetor Naval, responsável pela inspeção, poderá averiguar:
»
»
»
»

o Plano de Gerenciamento da Água de Lastro;
qual método adotado pelo navio;
se o relatório foi corretamente preenchido;
a validade do Certificado de Gestão de Água de Lastro (emitido pela Autoridade Marítima e
com duração de até 5 anos);
» o Livro Registro de Água de Lastro, quando existente, e os registros do navio que se fizerem
necessários para coleta de informações acessórias;
» amostras de água de lastro coletadas para futura avaliação, quando julgar necessário.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) declarou que a fiscalização para
água de lastro ocorre apenas quando o navio é originário de uma área de risco, com doenças
relacionadas à água (como cólera). Já a Marinha, em relação à água de lastro, informou que faz
a fiscalização por amostragem.

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.
O PCA do Porto de Ilhéus prevê monitoramentos semestrais de ruídos em todas as frentes
operacionais onde haja a utilização de máquinas e equipamentos emissores de ruídos, bem como
no entorno das vias internas de acesso ao Porto (CODEBA, 2013). A CODEBA informou, via
questionário on-line, que ainda não implementou o Programa de Monitoramento de Ruídos.
O EIA/RIMA do dos TUPs BAMIN e Porto Sul apresenta um Monitoramento da
Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações da Construção, o qual deverá ser realizado durante o
processo de instalação do empreendimento (BAHIA, 2011e). Já na LI nº 1024/2014, consta como
condicionante a necessidade de implementação do Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações, quando iniciarem as operações portuárias.

Gerenciamento de Riscos Ambientais
Em relação ao gerenciamento de riscos, cabe distinguir os programas voltados aos
riscos ambientais daqueles relacionados aos riscos à saúde e segurança do trabalhador, embora
muitas vezes estes sejam temas indissociáveis. No que se refere ao gerenciamento de riscos
ambientais, realiza-se 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. Outras questões descritas neste programa,
são os sistemas de monitoramento, conferência, barreiras físicas, sistemática de manutenção
de equipamentos e treinamento dos operadores.
Tanto o PGR, quanto os planos de atendimento a emergências (PEI, PAE e PAM) da
Autoridade Portuária estão em processo de elaboração, para que assim possam dar prosseguimento
ao processo de Regularização Ambiental no Ibama. Por este motivo, foi possível ter acesso apenas
às informações contidas no PCA, que possui informações gerais e de como os planos serão
elaborados. Após a implantação dos planos será possível proceder a avaliação dos resultados.
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Quanto ao TUP BAMIN e ao Porto Sul, os planos devem começar a serem
implementados quando os terminais começarem a operar.

Gerenciamento de Riscos à Saúde e Segurança do Trabalhador
Nos programas de gerenciamento de riscos voltados essencialmente à saúde e segurança
do trabalhador estão inseridos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Plano de Controle de Emergências (PCE). Os
três programas citados fazem parte de um Conjunto de Normas Regulamentadoras de Saúde e
Segurança do Trabalho, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O fluxograma da Figura 55 demonstra de forma esquemática os agentes da gestão de
risco, dadas as funções do PPRA, PCMSO e LTCAT, que serão comentados na sequência.

Figura 55 – Fluxograma de Gestão de Riscos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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 Norma
Regulamentadora (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.
A CODEBA disponibilizou o PPRA de janeiro de 2017, documento que cumpre os
requisitos mínimos, conforme disposto na NR 09 (BRASIL, 1978b). No plano, é realizado
planejamento anual, são estabelecidos as prioridades e o cronograma, as estratégias e
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metodologia de ação, o registro de dados e divulgação, além de estabelecer os responsáveis por
cada atividade, propor integração com outros planos e programas e avaliar da sua
eficácia (CODEBA, 2017).
Os riscos identificados no PPRA da Autoridade Portuária foram classificados quanto ao
grau de exposição e grau de efeito à saúde, resultando em um grau de prioridade. No referido
documento, consta que a CODEBA possui uma série de medidas implementadas visando ao
controle e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, tais como:
» Elaboração e aplicação de treinamentos de Segurança, de Cargas Perigosas nas operações
Portuárias, e do uso de EPIs.
» Participação em simulados de campo, na Brigada de Emergência do Porto de Ilhéus.
» Acompanhamento da implantação da rotina de Permissão de Trabalho Seguro (PTS) e
Análise de Risco.

Os TUPs BAMIN e Porto Sul estão em fase de implantação, não necessitando de PPRA
implementado. Deste modo, não serão abordados os demais planos e programas de saúde e
segurança do trabalhador que devem ser implementados pelos terminais após o início de
suas operações.
Em relação ao PCMSO, este é um programa elaborado com base na NR 07 (BRASIL,
1978a), 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.
A Autoridade Portuária disponibilizou seu PCMSO 2016/2017, contendo os objetivos e
diretrizes, atribuindo responsabilidades e elencando os devidos exames clínicos para cada cargo,
dados os respectivos riscos identificados anteriormente no PPRA. Além disso, o PCMSO possui
um Plano de Atendimento ao Acidentado para que, na ocorrência de acidentes, sejam
estabelecidas as ações a serem tomadas. O Porto de Ilhéus não realiza Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Gerenciamento de Recursos de Atendimento à Emergências
O Plano de Emergência Individual (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, 2008a).
Já o Plano de Ajuda Mútua (PAM), previsto na NR 29 (BRASIL, 1997b), 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.
Os planos e programas de gerenciamento de riscos e atendimento a emergências, tais
como PEI, PAE, e PAM do Porto de Ilhéus estão sendo elaborados, de modo a dar continuidade
ao processo de regularização ambiental.
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Os planos do Complexo de Porto Sul só serão implementados quando forem iniciadas
as operações portuárias, de modo que as informações descritas neste diagnóstico são baseadas
no Plano Básico Ambiental Porto Sul, e correspondem, portanto, às ações que ainda serão
implementadas. Após a implementação do PEI por parte do Porto de Ilhéus e dos TUPs do
Complexo Portuário, será possível avaliar as condições de implementação do PAM.
Os TUPs BAMIN e Porto Sul possuem um estudo de Modelagem de Derrame de Óleo,
estimando plumas de dispersão para o caso de vazamentos de 8 m³, 200 m³ e 4.113,25 m³ de
óleo bunker em um período de até 60 horas. O estudo subsidiará as ações a serem definidas no
PEI, quando da implementação deste. No PEI do empreendimento, componente do PBA,
constam informações como os equipamentos, materiais e procedimentos operacionais de
resposta para interromper vazamentos de óleo combustível, para conter tais vazamentos, para
proteger áreas vulneráveis, para monitorar mancha de óleo, para realizar recolhimento do óleo,
sua dispersão mecânica ou química, para limpeza das áreas atingidas, entre outros. No
documento, também estão descritas as funções e responsabilidades de cada participante do PEI,
além da listagem de recursos materiais que devem estar disponíveis (BAMIN, 2014).

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, dentre os resíduos normalmente
encontrados nos portos estão os oriundos de operação e manutenção dos terminais, da carga e
das embarcações. Os portos ainda têm especial complexidade na gestão de resíduos sólidos,
devido à heterogeneidade dos materiais e de suas fontes, gerando a necessidade de
classificação e segregação dos resíduos para sua correta destinação, tendo ainda suas classes
definidas por legislação e normas especificas.
Devido ao princípio da responsabilidade compartilhada, instituído na Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010), salienta-se que, mesmo que o município não ofereça
o serviço adequado de coleta e destinação de resíduos, as empresas têm obrigação sobre os
resíduos gerados em suas instalações e devem buscar uma correta destinação de maneira que
não prejudique o meio ambiente.
No Porto de Ilhéus, a CODEBA gerencia os resíduos sólidos do Porto, fornecendo
suporte por meio de recursos e meios adequados para a implantação efetiva do PGRS. Porém,
é de responsabilidade das demais instalações portuárias a gestão de seus resíduos
(BRASIL; CODEBA, 2013).
Os resíduos sólidos do Porto de Ilhéus são segregados em “recicláveis”, “não
recicláveis”, pilhas e baterias e resíduos de ambulatório. Os recicláveis são encaminhados à
Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa (Coolimpa). Os
resíduos sólidos das embarcações são retirados, transportados e destinados por empresas
especializadas e cadastradas na CODEBA, conforme as determinações da Resolução nº
2.190/2011 da ANTAQ (CARDOSO, 2018). Já os óleos gerados como resíduo durante a
manutenção mecânica são dispostos em tonéis de 200 L em uma área adjacente à oficina
mecânica e têm como disposição final o refino (BRASIL; CODEBA, 2013).
No inventário de resíduos gerados no Porto de Ilhéus para o ano de 2017, tem-se
“resíduos sólidos comuns” como principal geração em frequência. Já em relação à quantidade,

146

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

o mais significativo são os resíduos de soja e da varrição do concentrado de níquel. Os resíduos
recicláveis foram coletados apenas em dois meses no período de janeiro a setembro. A CODEBA
aguarda os comprovantes de recebimento por parte das cooperativas vinculadas ao
recebimento do resíduo. Os resíduos comuns são encaminhados para o Aterro Sanitário de
Itariri, localizado a aproximadamente 20 km de distância (NOEL, 2018).
O PGRS elaborado para o PBA do empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo
Porto Sul dispõe que, durante a operação do terminal, será colocado em prática um Programa
de Redução da Geração de Resíduos na Fonte, priorizando as compras de produtos que possuam
embalagens recicláveis e, quando não for possível, embalagens biodegradáveis. Além da
reciclagem, serão consideradas tecnologias que forneçam uma destinação final adequada sem
a geração de passivos ambientais, como o coprocessamento. Os resíduos recicláveis serão
doados para usinas de reciclagem, já o resíduo comum será encaminhado ao aterro
local (BAHIA; BAMIN, 2014).

Gerenciamento de Efluentes Líquidos
Em relação ao gerenciamento dos efluentes líquidos, os TUPs BAMIN e Porto Sul
disponibilizaram informações das instalações previstas em projeto da estação de tratamento de
efluentes sanitários e industriais gerados no complexo (SANDWELL, 2014). O sistema será
composto por:
»
»
»
»
»
»

Tanque de decantação primária
Reator biológico – Estágio Anóxico
Filtros Biológicos – Estágio Aeróbico
Tanques de decantação secundária
Tanque de contato de cloro
Filtro de areia e antracito.

Próximo à área de lavagem e serviços, haverá canaletas ou tubulações para coleta das
águas residuais para encaminhamento até a caixa separadora de água e óleo. A caixa separadora
terá dois compartimentos, sendo um deles destinado ao armazenamento do óleo coletado; este
deve passar por limpeza periódica, dependendo do número de lavagens e trocas de óleo.
As águas residuárias provenientes da Borracharia e Lavador de Veículos Leves e Pesados
devem passar por um poço de decantação para a separação dos sólidos em suspensão antes de
chegarem à caixa separadora de água e óleo. A lama e os resíduos coletados devem ser
encaminhados para aterro sanitário. Já as águas residuárias provenientes da oficina industrial e
do almoxarifado passarão por uma caixa separadora de água e areia antes da separadora de
água e óleo. No caso de esses efluentes atenderem os padrões da Resolução Conama 357/2005,
as águas tratadas serão encaminhadas para a rede de drenagem pluvial. Caso contrário,
passarão pela estação de tratamento de efluentes mencionada (SANDWELL, 2014).
O Porto de Ilhéus informou, via questionário on-line, que ainda não possui tratamento
de efluentes, mas que está elaborando projeto básico para implantação de rede de coleta e
tratamento de efluentes líquidos.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

147

PLANO MESTRE

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
Ilhéus neste Plano Mestre tem como objetivo identificar se os programas elaborados são
utilizados como ferramenta de transformação socioambiental, além de promover a construção
de conhecimento acerca de temas voltados à conservação e à preservação da biodiversidade,
aliados à redução do impacto ambiental sobre os recursos naturais nas comunidades existentes
na área de influência do Complexo.
A concepção de educação ambiental, trazida pela Lei nº 9.795/99 referente à Política
Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), é um conjunto de processos por meio dos quais
é possível levar o indivíduo a construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltados para a conservação do meio ambiente 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 PCA do Porto de Ilhéus estão previstos os programas de Comunicação Social,
Educação Ambiental e de Apoio as Comunidades de Pesca. No entanto, os referidos programas
ainda não estão implementados. De acordo com o PCA, o Programa de Educação Ambiental do
Porto de Ilhéus tem o objetivo de desenvolver habilidades de percepção dos níveis e
consequências dos impactos ambientais decorrentes das atividades portuárias para os
colaboradores portuários e grupos sociais afetados, qualificando a população envolvida para
participar do processo de licenciamento e monitoramento ambiental do Porto (CODEBA, 2013).
O Porto de Ilhéus também informou, através de Nota Técnica, que são realizadas ações
sociais como palestras educativas e mutirões de limpeza para o combate ao mosquito Aedes
aegypti, além de receber alunos das escolas locais para apresentar as ações de preservação
ambiental e controle da poluição realizadas nas instalações do Porto (CODEBA, 2018b).
O TUP BAMIN, conforme consta no PBA disponibilizado (BAHIA; BAMIN, 2014), realiza
projetos socioambientais que beneficiam 536 pessoas em Ilhéus. Entre as atividades realizadas
estão os cursos de Instalador Polivalente (instalações elétricas e hidráulicas), auxiliar
multifuncional (turismo e comércio), educadores sociais, auxiliar de manutenção de
microcomputadores e componentes de solda e manutenção industrial. Além destes, foram
capacitados grupos produtivos de secagem e comercialização de frutas e legumes desidratados
e realização de cursos de técnicas de cozinha com ênfase em comida de boteco; produção de
fishburguer, camarão defumado e pó de casca de camarão, defumação artesanal de carnes;
produção de geleias, compotas e balas; e técnicas de biscuit, pátina e découpage.
Além dos projetos mencionados, estão previstos programas de cunho socioambiental,
tais como:
»
»
»
»
»
»
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Programa de Adequação da Infraestrutura do Entorno do Empreendimento
Programa de Apoio à Contratação de Mão de Obra Local
Programa de Apoio ao Empreendedorismo
Programa de Capacitação da Mão de Obra Local
Programa de Compensação da Atividade Pesqueira
Programa de Comunicação e Interação Social
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» Programa de Educação Ambiental com as Comunidades
» Programa de Prevenção à Exploração Sexual
» Programa de Valorização da Cultura.

A exigência de implantação desses programas visa mitigar possíveis impactos
negativos da instalação do TUP, além de favorecer as interações de caráter porto-cidade.

SENSIBILIDADE AMBIENTAL
A região do Complexo Portuário de Ilhéus, 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, Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Proteção
Ambiental (APA), além dos riscos de acidentes com vazamento de óleos e incêndios.
A região do Porto Organizado de Ilhéus possui duas Unidades de Conservação (UC)
próximas: a APA Lagoa Encantada e o Parque Municipal Natural da Boa Esperança. Já o
empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul tem proximidade com seis UCs:
UC

Ato Legal de Criação da UC

APA Baía de Camamu

Decreto nº 8.175/2002 (BAHIA, 2002)

APA da Costa de Itacaré/Serra Grande

Decreto nº 2.186/1993 (BAHIA, 1993a)
Decreto nº 8.650/2003 (BAHIA, 2003a)

APA da Lagoa Encantada e Rio Almada

Decreto nº 2.217/1993 (BAHIA, 1993b)

Parque Estadual da Serra do Conduru

Decreto nº 6.227/1997 (BAHIA, 1997)
Decreto nº 8.702/2003 (BAHIA, 2003b)

Parque Estadual Ponta da Tulha

Decreto nº 16.487/2015 (BAHIA, 2015)

Parque Municipal Marinho de Ilhéus

Decreto n º 037 que regulamenta a Lei Municipal
nº 3.212/06

Parque Municipal Natural da Boa Esperança

Lei complementar nº 001/2001

Tabela 38 – Lista de UCs próximas ao Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: BAHIA (2002, 1993a, 2003a, 1993b, 2009, 1997, 2003b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A APA da Baía de Camamu foi criada em 2002, através do Decreto Estadual nº 8.175
(BAHIA, 2002) e conta com um total de 118.000 hectares de área. Entre todas as UCs que estão
sobre a influência do Complexo Portuário de Ilhéus, essa APA é a mais distante
(aproximadamente 55 km do Porto de Ilhéus). Os objetivos da APA convergem para a
preservação dos biomas da região, visando à manutenção da qualidade ambiental da região e
do meio físico e biótico (BAHIA, [200-]a). Devido a sua distância, o efeito da erosão ou
progradação da linha de costa não se apresentou relevante na modelagem realizada no
EIA/RIMA dos TUPs BAMIN e Porto Sul (BAHIA, 2011c).
A APA da Costa de Itacaré/Serra Grande foi criada em 1993 pelo Decreto Estadual
nº 2.186 (BAHIA, 1993a) e teve sua poligonal alterada em 2003 pelo Decreto Estadual nº 8.650
(BAHIA, 2003a), totalizando 62.960 hectares de área. Esta é uma região costeira de importância
ecológica, com o relevo de falésias e planícies costeiras, combinado com a vegetação de Mata
Atlântica, restinga e manguezais. Sua relevância é demonstrada através da presença de matas
ciliares e bolsões de desova de tartaruga marinhas nas praias (BAHIA, [200-]b). Como impactos
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da atividade portuária sobre a unidade de conservação, conforme diagnosticado no EIA para
implantação dos TUPs BAMIN e Porto Sul, a APA da Costa de Itacaré encontra-se em uma região
onde é provável que ocorra alteração da linha de costa (BAHIA, 2011c).
A criação da APA Lagoa Encantada e Rio Almada deu-se pelo Decreto nº 2.217/1993
(BAHIA, 1993b), totalizando 157.745 hectares. A APA possui Plano de Manejo e tem a função de
preservar os remanescentes da Mata Atlântica, garantindo a manutenção da biodiversidade
(BAHIA, [200-]c). Os TUPs BAMIN e Porto Sul serão implantados dentro dos limites da APA, que
está localizada a cerda de 3,0 km do Porto de Ilhéus. Segundo o EIA-RIMA elaborado para a
implantação dos terminais privados, o Porto de Ilhéus gerou diversos impactos à APA Lagoa
Encantada e Rio Almada, entre eles a erosão e progradação da linha de costa, causada pelo
molhe construído na década de 1970. Este efeito foi evidenciado ao longo dos anos,
demonstrando que a hidrodinâmica local foi alterada. Com a existência de residências na região,
principalmente próximas à praia, este efeito, traduzido na perda de moradias, é sentido também
pelas comunidades. De acordo com o EIA/RIMA, a construção do TUPs também ocasionará
impactos à APA, como a supressão da vegetação nativa e alteração da hidrodinâmica costeira,
além da retração e progradação da linha de costa em locais diferentes daqueles afetados pela
implantação do Porto de Ilhéus (BAHIA, 2011c).
A CODEBA informou que celebrou, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema)
e o lnema, o Termo de Compromisso (TC) nº 10/2015, referente à compensação ambiental do Porto
de Ilhéus, cujos recursos serão destinados à APA Lagoa Encantada e Rio Almada.
O objeto do referido Termo é a compensação e mitigação dos impactos ambientais
identificados no Estudo de Impacto Ambiental referente à dragagem autorizada por
meio da Licença Prévia nº 138/2002, concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis (lbama). Ressalta-se que apenas em março de
2017, a Codeba recebeu um novo Termo de Referência utilizado para a contratação
dos serviços referente à gestão socioambiental na APA Lagoa Encantada e Rio Almada,
objeto do Termo de Compromisso. Juntamente ao Termo, foram apresentadas
propostas comerciais consultadas pela Sema (CARDOSO, 2018 pg. 3).

O Parque Estadual da Serra do Conduru foi criado pelo Decreto nº 6.227/1997 (BAHIA,
1997), que estimou uma área de 7.000 hectares, e foi alterado pelo Decreto nº 8.702/2003
(BAHIA, 2003b), passando a possuir 9.275 hectares. A região onde está inserido o Parque é
caracterizada pela ocorrência do bioma Mata Atlântica. O parque possui alto potencial para
conservação da biodiversidade, com cerca de 458 espécies arbóreas por hectare, além de
elevados índices de endemismo. Este representa um dos mais importantes blocos de
remanescentes florestais do litoral nordestino. A manutenção das florestas das Serras do
Conduru e do Capitão existentes no Parque contribuirá para manter o abastecimento de água
da região, tendo em vista que o Parque contém nascentes de 30 rios e riachos (BAHIA, [200-]d).
Quanto ao Parque Estadual Ponta da Tulha, este encontra-se completamente na área
da APA Lagoa Encantada e Rio Almada, possuindo 1.704 hectares definidos pelo Decreto nº
16.487/2015, logo, o mais recente entre as UCs avaliadas neste Plano Mestre. Entre seus
objetivos, consta a contribuição para a implementação dos Planos de Ação para a conservação
de espécies ocorrentes na área. O bioma predominante é o da Mata Atlântica, possuindo
também regiões de manguezal, restinga e a presença do sistema agroflorestal da cabruca. Por
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não possuir área costeira, os impactos causados pelas instalações portuárias do Complexo de
Ilhéus na costa não são perceptíveis no Parque. Em relação aos TUPs BAMIN e Porto Sul, o
Parque encontra-se fora das áreas de impacto direto do empreendimento, porém há uma
intersecção entre a Área de Impacto Indireto do empreendimento e o Parque (BRASIL, 2018b).
O Parque Municipal Natural da Boa Esperança foi criado pelo pela Lei complementar
nº 001/2001, com o total de 437 hectares. O Parque é um dos maiores fragmentos da Mata
Atlântica em área urbana do País, apresentando conflitos com a região urbana da cidade.
Contudo, o Relatório Técnico nº 087/2015 apresentou, dentre diversas ameaças, a realização de
obras estruturantes do empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul como a
“instalação do Gaseduto [sic] – Gasene da Bahiagás, que passa no limite oeste da poligonal do
parque” (BAHIA, 2015b, p. 12-13).
A UC mais próxima do Porto de Ilhéus é o Parque Municipal Marinho de Ilhéus, definido
pelo Decreto nº 037, que regulamenta a Lei Municipal nº 3.212/06. A região foi transformada
em UC com o apoio da comunidade, após a constatação de que a população de meros
(Epinephelus itajara) teria se tornado escassa devido à caça submarina e à comercialização de
sua carne, que possui elevado valor agregado. A espécie, no momento da elaboração deste
Plano Mestre, encontra-se classificada como “criticamente em perigo” tanto na IUCN quanto no
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, sendo a caça um dos principais
motivos para este status. A conservação dessa espécie por meio da criação da UC tem como um
dos princípios a conscientização de que esta espécie é bastante valiosa, mudando a perspectiva
da comunidade acerca da exploração do recurso, tendo como atividade turística o mergulho
junto aos meros. A atividade portuária não é apresentada como impactante para a UC, de acordo
com seu próprio site (PARQUE MUNICIPAL MARINHO DE ILHÉUS, 2018).

Figura 56 – Unidades de Conservação e sensibilidade ambiental no entorno do Complexo Portuário de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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PRINCIPAIS PONTOS AVALIADOS
Baseado nos documentos apresentados pelas instalações envolvidas, é possível
diagnosticar que, ao se concluir o processo de regularização ambiental do Porto de Ilhéus e
havendo a instalação dos TUPs BAMIN e Porto Sul com os programas de monitoramento
condicionados pelo órgão licenciador, os impactos ambientais resultantes da atividade portuária
serão controlados. A partir dos planos propostos pelas instalações, ainda que em fases
diferentes de execução, poderá se assegurar o controle e a manutenção da qualidade ambiental
no local. Cabe ressaltar, ainda, que a busca pela qualidade ambiental é um esforço contínuo e
progressivo, o qual depende do engajamento de todos os agentes envolvidos na
atividade portuária.
De modo geral, os monitoramentos relacionados aos impactos gerados pela atividade
portuária estão propostos desde o início das atividades (TUPs BAMIN e Porto Sul)) ou ainda,
conforme avance o processo de regularização ambiental (Porto de Ilhéus). Do mesmo modo,
ocorrerá a implementação dos planos e programas de gerenciamento de riscos e atendimento
a emergência ainda faltantes, tais como PEI, PGR, PAE, PAM, PA.
Em relação à educação ambiental, embora os terminais privados ainda não tenham
sido construídos, o TUP BAMIN realiza projetos socioambientais que estão beneficiando 536
pessoas em Ilhéus, conforme supracitado. Em relação ao Porto de Ilhéus, está prevista a
elaboração de um de programa Comunicação Social, Educação Ambiental e de Apoio as
Comunidades de Pesca no PBA, que ainda não está sendo implementado. Deste modo, a
atividade portuária já atua como agente de transformação socioambiental das comunidades do
entorno (através dos projetos do TUP BAMIN) e essas relações tendem à estreitarem-se à
medida que o Porto de Ilhéus implemente seus programas, conforme estabelecido no PBA.
Quanto à sensibilidade ambiental, o Complexo Portuário de Ilhéus apresenta alguma
proximidade com oito Unidades de Conservação de grande importância ecológica e ambiental
para a região. A principal interferência do Porto de Ilhéus tem relação com a alteração da linha
de costa, que poderá reduzir ou aumentar a área limítrofe às UCs. Quanto à instalação dos TUPs
BAMIN e Porto Sul, essa se dará em área de UC, logo, é um dos conflitos causados pelo
empreendimento na região, mitigado através de diversas atividades propostas em
seu EIA/RIMA.
Deste modo, o Complexo Portuário de Ilhéus interage com o meio físico e biótico em
que se insere e necessita consolidar os meios de controle dos impactos das suas atividades. Esse
processo está ocorrendo através da implementação dos programas da LRO do Porto de Ilhéus e
através dos estudos prévios realizados para a instalação dos terminais privados.
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7. RELAÇÃO PORTO-CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente
ligada ao papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular,
seja por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e socioeconômico ou
pelos valores associados à comunidade local.
A análise da interação porto-cidade tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica
de como o porto e as outras estruturas portuárias estão inseridas no contexto urbano,
ambiental, social e econômico do município, demonstrando a integração dos portos no
planejamento territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional,
além de identificar os diferentes conflitos que possam existir no cenário atual e futuro. Dessa
forma, o estudo da relação porto-cidade busca compatibilizar as atividades portuárias atuais e
seus projetos de expansão com a dinâmica social e o desenvolvimento urbano do seu entorno.
Nesse sentido, a análise da relação porto-cidade do Complexo Portuário de Ilhéus
abrange o território do município de mesmo nome, onde está localizado o Porto de Ilhéus,
também conhecido como Porto do Malhado.

ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
A cidade de Ilhéus tem a sua fundação ligada à história de descoberta e
desenvolvimento do Brasil. Seu território foi doado a Jorge Figueiredo Correa pelo sistema de
sesmarias, sendo fundada a Vila São Jorge em 1535, com sucessivas transferências de jurisdição
até ser elevada à categoria de cidade na segunda metade do século XIX. Desde a sua descoberta,
a produtividade de suas terras foi associada à agricultura, inicialmente, a partir do cultivo da
cana-de-açúcar até a ascensão do cacau, produto decisivo para o crescimento do município e
criação do porto (IBGE, 2016a).
Entre os séculos XVII e XVIII, a cana-de-açúcar foi amplamente produzida na região.
Foram instalados numerosos engenhos, como forma de incentivar o comércio e o povoamento
da área (ILHÉUS, 2016). Os conflitos com os índios Tupiniquins e Aimorés, bem como os conflitos
entre os primeiros colonizadores e colonos, comprometeram a continuidade desta primeira
atividade agrícola, e a chegada de sementes de cacau da Amazônia, vindas da região do Pará,
apontou para um novo cenário de cultivo (IBGE, 2016a).
A partir do século XIX, a cidade recebeu um contingente relevante de imigrantes
europeus e sírio-libaneses, os quais vieram a se tornar uma mão de obra importante
posteriormente. Foi a partir da chegada dos alemães, em 1821, em associação ao clima e terreno
propícios, que o cacau iniciou seu cultivo como atividade rentável, primeiramente na região
onde hoje se localiza a cidade de Canavieiras (IBGE, 2016a). Registrou-se um grande contingente
de imigrantes advindos de áreas mais ao norte do país para a região, para os quais o governo
doava terras com a finalidade de incentivo à produção do cacau. No século XX, a cidade passou
a concentrar muita riqueza em torno desta atividade, recebendo diversas obras de
infraestrutura, como a abertura de estradas e de uma ferrovia (IBGE, 2016a), e casarões e
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equipamentos de lazer voltados às famílias mais abastadas, demonstrados na Figura 57.
Entretanto, a exportação do produto era problemática, uma vez que era feita pelo Porto de
Salvador, e os custos com seu transporte comprometia a sua rentabilidade (DANTAS, 2015).

Figura 57 – Praça Castro Alves, cerca de 1920
Fonte: ILHÉUS BAHIA BRASIL [2017]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Assim, por iniciativa dos cacauicultores, foi firmado o contrato para a construção do
Porto Flúvio-Marítimo de Ilhéus em 1911 (DANTAS, 2015) na Baía do Pontal. A atracação do
primeiro navio de cacau voltado ao mercado internacional, sem a imediação de Salvador,
ocorreu no ano de 1926 (DANTAS, 2015). Foi ainda no século XX que a cidade recebeu melhorias
como ferrovias, estradas e aeroportos (IBGE, 2016a), importantes obras de infraestrutura que
serviram como elementos de suporte ao desenvolvimento da cidade, bem como da atividade
cacaueira. A localização de Ilhéus, marcada pelo recorte formado pelos canais e rios presentes
no sítio, facilitou o desenvolvimento da atividade portuária. O canal de Itaípe é um exemplo de
obra construída artificialmente a fim de explorar o potencial geográfico e facilitar o trânsito das
canoas que transportavam o cacau do interior em direção à cidade (NOSSA ILHÉUS, [20--]).
Foram registradas diversas dragagens entre os anos de 1917 e 1930, embora no
período de 1926 a 1942 o atracadouro do Porto de Ilhéus tenha apresentado uma atividade
dinâmica, como mostra a Figura 58. Em decorrência de episódios recorrentes de assoreamento
houve a interrupção das atividades do Porto em 1942 (FRÓES; PEREIRA; VITÓRIA, [2017]).
Posteriormente, foi realizada a construção do novo porto em mar aberto, na região do Malhado,
hoje conhecido como Porto do Malhado, sendo iniciadas as atividades na nova localização no
ano de 1971 (CODEBA, [2017]).
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Figura 58 – Antigo Porto de Ilhéus, 1939
Fonte: Imagem fornecida pela CODEBA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em meados da década de 1970, a cidade de Ilhéus recebeu a implantação do Distrito
Industrial do Iguape, onde se localizaram, principalmente empresas de beneficiamento da
indústria do cacau para fins de exportação. No entanto, no final dos anos 1980 a praga na
lavoura de cacau conhecida como Vassoura-de-bruxa, contribuiu decisivamente para o declínio
desta atividade, deixando cerca de 200 mil pessoas desempregadas (FAPESP, 2006). A cidade
teve sua economia desaquecida drasticamente, sendo necessário encontrar alternativas, em
que o turismo e o polo de informática, despontaram como uma possibilidade para a sua
retomada (GESTOUR, [2--?]).
A partir dos anos 1980, foram sendo implantados diversos hotéis e equipamentos
urbanos voltados para o setor turístico e, atualmente, a cidade assume a quinta colocação
dentre as com maior fluxo turístico na Bahia. Já nos anos 1990, em função de incentivos fiscais,
o Distrito Industrial de Ilhéus recebeu a implantação de empresas do setor de informática e
empresas também dos ramos alimentício, químico e de mármores e granitos (ILHÉUS, 2016).
O Porto de Ilhéus desponta atualmente como exportador de grãos e apresenta um
importante crescimento como receptor de cruzeiros na temporada (CODEBA, [2017]). A Figura 59
demonstra a evolução do município. Mais detalhes, dados cartográficos e fontes constam
no Apêndice 8.
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Figura 59 – Mancha urbana de 1986 a 2011
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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

DADOS SOCIOECONÔMICOS
O município de Ilhéus, localizado no litoral sul da Bahia, possui 1.584,693 km² de área
e teve sua população estimada em 176.341 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 Ilhéus
tinha 32.933 trabalhadores formais, sendo que o setor de Administração pública, defesa e
seguridade social é o que mais emprega mão de obra formal do município. Outros setores que
se destacam na geração de empregos formais são os de Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas, Indústrias de transformação e Educação (BRASIL, 2015c).
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De acordo com a classificação da RAIS, as atividades classificadas como Transporte,
armazenagem e correio (conforme a seção H11 do documento), nas quais estão distribuídos os
empregos diretamente relacionados à atividade portuária, envolveram 1.749 trabalhadores –
cerca de 5% do total de trabalhadores formais da cidade de Ilhéus. Devido à menor participação
desse setor em relação aos outros, ele está sendo contemplado no Gráfico 24, na categoria de
“Outros setores econômicos”. A participação dos setores econômicos na empregabilidade do
município de Ilhéus pode ser observada no Gráfico 24.

Administração pública, defesa e
seguridade social

21%
34%

Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas
Indústrias de transformação

20%
8%

Educação
Alojamento e alimentação

8%

9%
Outros setores econômicos

Gráfico 24 – Divisões do setor empregatício no município de Ilhéus (2015)
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A análise dos empregos diretamente relacionados à atividade portuária se deu com as
informações da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), realizada pela
Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do IBGE. Com esses dados, foi possível identificar
a quantidade de trabalhadores relacionados à atividade portuária no município de Ilhéus, 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 50 12, grupo referente aos trabalhadores do
transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H

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).
12 Dentro da Divisão 50 da seção H do CNAE, que se refere ao Transporte Aquaviário, foram analisados os grupos
501 – Transporte marítimo de cabotagem e longo curso, 502 – Transporte por navegação interior, 503 – Navegação
de apoio e 509 – Outros transportes aquaviários (BRASIL, 2015c).
11
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Divisão 52 13, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes. Em Ilhéus, 19 trabalhadores são englobados pela primeira categoria, enquanto a
segunda corresponde a 23 trabalhadores. Ao todo, portanto, são 42 trabalhadores aquaviários
e portuários 14 em Ilhéus, que representaram 2,4% dos empregos formais do setor de
Transporte, armazenagem e correio no ano de 2015 (BRASIL, 2015)c, conforme pode ser
observado no Gráfico 25.

2%
Trabalhadores aquaviários e
portuários
Outros trabalhadores

98%

Gráfico 25 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de Transporte,
armazenagem e correio da divisão empregatícia de Ilhéus (2015)
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Entende-se que esses trabalhadores aquaviários e portuários são aqueles que
trabalham embarcados ou em empresas de navegação; e aqueles relacionados às
funcionalidades decorrentes da atividade portuária, como operadores marítimos, guardas
portuários e funcionários administrativos. Cabe lembrar que a influência da atividade portuária
desencadeia atividades econômicas em diversos outros setores, como serviços, indústria e
comércio, na cidade e na região.
A Figura 60 ilustra o perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do município de
Ilhéus. Nela, estão sintetizadas informações socioeconômicas acerca dos colaboradores que
desempenham essas atividades.

13 Dentro da Divisão 52 da seção H do CNAE, de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, foi analisado
o grupo 523 – Atividades auxiliares dos transportes aquaviários, especificamente as classes 5231-1 – Gestão de portos
e terminais, 5232-0 – Atividades de agenciamento marítimo e 5239-7 – Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificados anteriormente (BRASIL, 2015c).
14 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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Figura 60 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários de Ilhéus
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com base na Figura 60, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários
e portuários do município de Ilhéus é do sexo masculino (93%) e possui idade entre 25 e 49 anos
(cerca de 74% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados
nessas duas categorias, 81% possui ensino médio completo ou grau superior de escolaridade e
81% dos trabalhadores em questão ganha mais de três salários mínimos (BRASIL, 201c5).

Produto interno bruto (PIB)
Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados acerca do município de Ilhéus
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 26.
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Gráfico 26 – Comparação do PIB per capita de Ilhéus com o de outros locais (2014) 15
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

15 As médias das cidades avaliadas por estados, para os estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Ceará não são
exibidas no Gráfico 26, haja visto se tratarem dos índices individuais das cidades avaliadas para cada um dos estados.
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Após a análise dos índices do PIB per capita das localidades consideradas, podemos
concluir que o PIB de Ilhéus é superior somente ao do município de Maceió, e que possui índice
menor que a média das cidades avaliadas e maior que a média nacional.
É importante afirmar que os resultados do PIB per capita de uma região são
condicionados por diversos fatores, em especial de natureza estrutural, como níveis de
escolaridade da população e condições de infraestrutura. Além disso, a caracterização do
entorno portuário depende não apenas da dimensão da renda média (capturada pelo PIB per
capita), mas também por medidas mais abrangentes de desenvolvimento – como é o caso do
IDHM, tratado a seguir.
É válida a análise de que Recife, São Luís, Natal, Fortaleza, Maceió e Salvador, como
capitais dos estados do Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e da
Bahia, respectivamente, contemplam diversas atividades econômicas expressivas que
influenciam no valor do PIB, relacionadas ou não à atividade portuária.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O IDHM agrega três dimensões básicas: a renda, a educação e a saúde, e varia entre
os valores de 0 a 1 – sendo que quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento
humano (PNUD, 2017) 16. 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 Ilhéus e dos demais municípios portuários
da Região Nordeste, comparados com as médias estaduais e regionais, além da nacional, com base
nos anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados obtidos podem ser conferidos na Tabela 39.
Localidades

1991

2000

2010

Recife (PE)
São Luís (MA)
Natal (RN)
Salvador (BA)
Fortaleza (CE)
Cabedelo (PB)
Maceió (AL)
Candeias (BA)
Ilhéus (BA)
Areia Branca (RN)
Ipojuca (PE)
Rio Grande do Norte
Ceará
Pernambuco

0,576
0,562
0,572
0,563
0,546
0,444
0,507
0,408
0,389
0,415
0,332
0,428
0,405
0,440

0,660
0,658
0,664
0,654
0,652
0,599
0,584
0,548
0,521
0,550
0,457
0,552
0,541
0,544

0,772
0,768
0,763
0,759
0,754
0,748
0,721
0,691
0,690
0,682
0,619
0,684
0,682
0,673

Crescimento no período
entre 1991 e 2010
34%
37%
33%
35%
38%
68%
42%
69%
77%
64%
86%
60%
68%
53%

16 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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Localidades

1991

2000

2010

Sergipe
Bahia
Paraíba
Piauí
Maranhão
Alagoas
Média da Região Nordeste
Brasil

0,408
0,386
0,382
0,362
0,357
0,370
0,393
0,493

0,518
0,512
0,506
0,484
0,476
0,471
0,512
0,612

0,665
0,660
0,658
0,646
0,639
0,631
0,660
0,727

Crescimento no período
entre 1991 e 2010
63%
71%
72%
78%
79%
71%
68%
47%

Tabela 39 – Evolução do IDHM: Ilhéus e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme descrito na Tabela 39Tabela 39 – Evolução do IDHM: Ilhéus e demais localidades selecionadas
(1991, 2000 e 2010)

, pela categorização do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP,
[2017]), podemos concluir que o IDHM de Ilhéus encontra-se dentro da faixa média de valores
de IDHM, mudança registrada a partir de 2000, próxima ao patamar dos valores considerados
altos. Em 2010, o IDHM de Ilhéus apresentou um aumento considerável, que representou 77%
de crescimento no período analisado. No entanto, o índice ainda se apresenta inferior ao de
todas as cidades analisadas, com exceção de Ipojuca e Areia Branca, e também inferior à média
nacional (PNUD; IPEA; FJP, [201-]).

ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS
Além dos setores econômicos mencionados na seção 7.2.1, no município de Ilhéus são
desenvolvidas atividades singulares que influenciam nos aspectos sociais e econômicos locais.
Com base nessa premissa, foram estudados segmentos como a atividade turística, industrial e
cultural do município.
A atividade turística em Ilhéus atualmente é majoritariamente voltada às praias mais
afastadas do centro e, portanto, do entorno do Complexo Portuário, como as no caminho para
a cidade de Itacaré, bem como as praias ao sul que abrigam os resorts próximos à cidade Una
(VIAGEM E TURISMO, 20--?). No ano de 2013, foi realizado um evento no Centro de Convenções
da cidade, em que ocorreu a apresentação e diversos estilos de destinos e roteiros turísticos,
colocando em evidência a chamada Costa do Cacau. A zona turística compreende a faixa
litorânea que se estende por cerca de 180 quilômetros no Litoral Sul da Bahia, entre os
municípios de Itacaré e Canavieiras, e estão incluídos dentro desse polo turístico também os
municípios de Una, Santa Luzia e Uruçuca, onde se encontram atrações relacionadas às fazendas
de cacau, à fauna nativa, e a natureza das praias e demais cursos d’água, como o Rio Pardo
(BAHIATURSA, 2013). Entretanto são relevantes os locais históricos na região central, como o
antigo bordel Bataclan, e o bar Vesúvio, que remontam a época dos barões do cacau, além das
diversas referências ao autor Jorge Amado, como o museu localizado em sua antiga residência
(BRASILHÉUS, [2017]a). A Figura 61 ilustra essas edificações.
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Figura 61 – Batalcan e Bar Vesúvio
Fonte: Brasilhéus ([2017]a) e Badini ([201-?]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De fevereiro a março a cidade também recebe turistas devido à dois eventos
relevantes para a localidade. O feriado referente à Nossa Senhora dos Navegantes, ou Iemanjá
– na cultura do candomblé –, comemorado no dia 2 de fevereiro, é ocasião de festividade em
vista da relação com a atividade da pesca, espalhada pelas diversas praias do município (ILHÉUS,
2018b). Já a data móvel do carnaval, também atrai os turistas que buscam as diversas praias das
redondezas (ILHÉUS, 2018a). A Figura 62 ilustra essas localidades.

Figura 62 – Praia de Barramares e Praia do Sul
Fonte: Brasilhéus ([2017]a, [2017]b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Outra atividade econômica relevante para o município de Ilhéus se relaciona ao Distrito
Industrial. A sua área se localiza na Rodovia BA-262, onde estão instaladas aproximadamente 40
empresas, compreendendo cerca de 10.000 trabalhadores diretos e indiretos, nas áreas de
beneficiamento de cacau e derivados, química e produtos alimentares, entre outros (ILHÉUS, 2017c;
SUDIC, [201-?]). A gestão do Distrito Industrial iniciou o processo de municipalização em 2017, com
a intenção de solucionar as dificuldades atualmente encontradas na localidade referentes à
infraestrutura como iluminação e pavimentação (ILHÉUS, 2017c).
Relacionada ao Distrito, desponta a possibilidade de implantação de uma Zona Prioritária
de Exportação (ZPE) ao norte do município, área na qual há interesse de investimento provindo da
China (R2CPRESS, 2017). A formalização da ZPE sinaliza um potencial futuro crescimento econômico
relativo às exportações, com importante complementação na renda do município.
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INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO
URBANO DOS MUNICÍPIOS
Nesta seção é analisada a integração do Porto de Ilhéus à configuração e ao
planejamento urbano do município. É indicada a Portaria que define a Poligonal do Porto de
Ilhéus, os instrumentos de planejamento territorial de âmbito estadual, como o Zoneamento
Ecológico Econômico (ZEE) do Estado da Bahia, e os planos diretores e zoneamento do município
de Ilhéus. A análise abrange também os impactos e conflitos existentes em diferentes
localidades do entorno portuário e, por fim, indica os elementos que compõem a mobilidade
urbana na região e que interagem com a atividade portuária. A Figura 63 ilustra parte do Porto
de Ilhéus e de seu município.

Figura 63 ‒ Vista parcial do Porto de Ilhéus
Fonte: CODEBA ([2017])

Área do Porto Organizado
A área do Porto Organizado de Ilhéus é definida pela Portaria nº 376, de 27 de agosto de
1998 e seu processo de atualização está em andamento. O Anexo 2 apresenta a Portaria na íntegra.
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Art. 1o- A área do Porto Organizado de Ilhéus, no Estado da Bahia, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos
pontos de coordenadas UTM a seguir relacionados, conforme planta nº PI95 CB00
0003 elaborada pela Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA
(...)
Abrangendo todos os cais, docas, pontes, e píeres de atracação e acostagem, pátios,
armazéns e edificações em geral e vias internas de circulação rodoviárias, e ainda os
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjascências pertencentes à União,
incorporadas ou não ao patrimônio do Porto de Ilhéus ou sob sua guarda ou
responsabilidade.
b) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pelas poligonais definidas pelos
pontos de coordenadas UTM das áreas a seguir relacionadas, conforme planta nº PI98
CB00 0001 elaborada pela Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA:
(...)
Abrangendo todos os cais, docas, pontes, e píeres de atracação e acostagem, pátios,
armazéns e edificações em geral e vias internas de circulação rodoviárias, localizados
em áreas incorporadas ou não ao patrimônio do Porto de Ilhéus ou sob sua guarda ou
responsabilidade.
c) pela infraestrutura marítima compreendida pela poligonal definida pelos pontos de
coordenadas geográficas indicados a seguir, conforme planta n° PI96 CB00 0001
ELABORADA PELA Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA:
(...)
Abrangendo acessos aquaviários, áreas de fundeio, bacia de evolução, canais de
acessos e áreas adjacentes a estes, até as margens das instalações terrestres do Porto
Organizado, conforme definido no item “a” desta Portaria, existentes ou que venham
a ser constituídas e mantidas pela Administração do Porto ou outro órgão do Poder
Público.
Art. 2° - Tornar insubsistente a Portaria n° 238, de 27 de junho de 1996.
(...) (BRASIL, 1998b).

O traçado da poligonal do Porto Organizado de Ilhéus está indicado na Figura 64. Mais
detalhes, dados cartográficos e fontes constam no Apêndice 9.
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Figura 64 ‒ Poligonal do Porto de Ilhéus
Fonte: BRASIL (1998b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e ZEE/BA
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) nasceu da atenção especial do
Governo Federal ao uso sustentável dos recursos costeiros, expressando o compromisso com o
planejamento integrado da utilização desses recursos, com foco no ordenamento da ocupação
dos espaços litorâneos (JUSBRASIL, [2015]). O PNGC foi instituído pela Lei 7.661 de 16 de maio
de 1988 em nível nacional, em que a Bahia foi um dos seis estados que integraram o seu início.
As diretrizes nacionais se instrumentalizaram no estado da Bahia através do Programa Estadual
de Gerenciamento Costeiro (GERCO), interno ao Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA)
(JUSBRASIL, [2015]).
O GERCO tem a finalidade de fortalecer a Gestão Costeira prevista em âmbito nacional, e
para maior efetividade de seus instrumentos o litoral baiano foi dividido em três setores de análise:
Litoral Norte (subsetores: Litoral Norte I e Litoral Norte II), Salvador/Bahia de Todos os Santos (BTS)
e Litoral Sul (subsetores: Baixo Sul, Zona Cacaueira e Extremo Sul) (BAHIA, [2017]). Os diagnósticos
gerais de reconhecimento duraram dez anos e a partir de 2001 o programa partiu para um enfoque
maior no setor Litoral Norte, diretriz que durou até 2006 (JUSBRASIL, [2015]).
Houve um grande avanço no Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto
Orla) no período citado e anos subsequentes. O Projeto Orla é integrante do PNGC, e se
caracteriza por ações de caráter local, de forma a descentralizar as políticas públicas, e aumentar
a participação popular na gestão e regulamentação do território costeiro (ILHÉUS, 2007). O
projeto foi apresentado a todos os municípios do estado entre 2005 e 2011, tendo a primeira
fase concluída no município de Ilhéus em 2007 (JUSBRASIL, [2015]).
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O projeto Orla em Ilhéus teve início com a divisão do território para estudo em 13 Unidades
de paisagem e 34 trechos. Inicialmente, as intervenções foram previstas para o trecho São Miguel,
Soares Lopes, e trecho Orla Sul como pontos prioritários, definidos em audiência pública, sendo o
bairro de São Miguel definido como de prioridade máxima (ILHÉUS, 2007). O projeto da Orla Sul foi
autorizado para execução pelo prefeito da cidade em outubro de 2017 (ILHÉUS, 2017f).
Já o ZEE da Bahia é produto do GERCO/BA e um dos instrumentos previstos no PNGC,
porém, ele ainda está em etapa preliminar de elaboração. O ZEE se refere ao ordenamento
territorial ancorado nas diretrizes previstas em âmbito nacional, a fim de unificar as esferas
ecológica, social e econômica para que haja uma compreensão sistêmica das áreas costeiras
direcionamento melhor a tomada de decisões referente a esses territórios (BAHIA, [2014?]).

O TERRITÓRIO DE ILHÉUS E O ESPAÇO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
Esta subseção especifica as atribuições dos principais documentos relacionados ao
planejamento do território de Ilhéus com a área do Porto e define diferentes entornos portuários a
fim de possibilitar uma análise das relações, dos impactos e dos conflitos de cada localidade. Dessa
forma, é realizado um estudo do Plano Diretor Municipal (PDM) e de seu respectivo zoneamento,
além da análise dos usos das áreas relacionadas com a atividade portuária.

Plano Diretor Municipal Participativo de Ilhéus
O Plano Diretor Participativo (PDP) de Ilhéus foi instituído pela Lei nº 3.265 de 29 de
novembro de 2006, e o Uso e Ocupação do Solo pela Lei nº 3.746 de 9 de outubro de 2015.
Referente aos Princípios Fundamentais do PDP, segue-se as diretrizes previstas no
Estatuto da Cidade, além de diretrizes voltadas a: “Art. 3° - (...): I – a política de desenvolvimento
urbano do município; II – as políticas públicas do município; III – o plano urbanístico-ambiental;
a gestão democrática. Com relação aos seus princípios:
Art. 6º – Este Plano Diretor se fundamenta nos seguintes princípios:
I – inclusão social, mediante ampliação da oferta de terra urbana, moradia digna,
saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte coletivo, serviços públicos,
trabalho, renda, cultura e lazer para a população de Ilhéus;
II – prevalência do interesse coletivo sobre o individual;
III – preservação e recuperação do meio ambiente;
IV – gestão integrada e compartilhada do desenvolvimento de Ilhéus;
V – transferência para a coletividade de parte da valorização imobiliária inerente à
urbanização (ILHÉUS, 2006).

Com relação aos objetivos gerais do PDP de Ilhéus, constam:
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Art. 7º (...)
I – distribuir igualmente os benefícios e ônus decorrentes de obras, serviços e
infraestrutura urbana reduzindo as desigualdades sócio-espaciais;
II – favorecer o acesso à terra e à habitação para toda a população, estimulando os
mercados acessíveis aos segmentos da população de baixa renda;
III – incorporar a componente ambiental na definição dos critérios e parâmetros de
uso e ocupação do solo, sobretudo para a proteção de mananciais e recursos hídricos,
recuperação de áreas degradadas, tratamento de áreas públicas e expansão dos
serviços de saneamento básico;
IV – promover a universalização da mobilidade e acessibilidade;
V – promover o aumento da eficiência econômica do Município de forma a ampliar os
benefícios sociais e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado;
VI – fortalecer o setor público, valorizando as funções de planejamento, articulação e
controle, inclusive mediante o aperfeiçoamento administrativo (ILHÉUS, 2006).

O documento se estrutura a partir dos seguintes títulos subsequentes aos Princípios
Fundamentais: Título II – Das Políticas Municipais; Título III – Do Uso e Ocupação do Solo; Título IV –
Dos Instrumentos de Gestão; Título V – Das Disposições Gerais e Transitórias. Nos capítulos referentes
ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável e ao Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o Porto
é considerado com relação aos setores de Turismo, Comércio, Indústria e Serviços:
Art. 18 - São ações da Política Municipal de Turismo as seguintes:
(...)
II – estabelecimento de consórcios e associações com os demais municípios partícipes
da Costa do Cacau e do Polo Litoral Sul;
III – articulação e apoio para a instalação de estação de passageiros no Porto de Ilhéus;
IV - apoio à instalação de infraestrutura para embarque e desembarque de passageiros
de pequenas embarcações nas localidades: Baía do Pontal, Sapetinga, Rio do Engenho,
Banco da Vitória, São Miguel, Sambaituba, Joia do Atlântico e Lagoa Encantada dentre
outras;
(...)
Art. 22 - São ações na Política Municipal do Comércio, Indústria e Serviços:
(...)
XXVI – estabelecimento de ações integradas com agentes públicos e promotores das
atividades portuárias e aeroportuárias, visando firmar ações harmoniosas nas relações
porto e aeroporto com o município (ILHÉUS, 2006).

Finalmente, na seção referente à Política de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, em
sua subseção com tratativas acerca do trânsito, o Porto de Ilhéus aparece como um elemento
estruturante no Art. 83, constando nas ações específicas do trânsito:
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Art. 88 - São ações específicas do trânsito:
VI - revisão das condições de acesso ao Porto de Ilhéus e consequente ordenamento
do trânsito de veículos de carga, incluindo área para estacionamento;
XII – criação de acessos alternativos urbanos ao Porto de Ilhéus;
XIII – melhoria no acesso rodoviário ao Porto de Ilhéus a partir da construção do
semianel rodoviário de Ilhéus e a duplicação do trecho Ilhéus - Itabuna, na Rodovia BR
415;
(...)
IX - desestímulo à circulação de veículos de carga pesada dentro da área central da
cidade, inclusive para escoamento da produção através do Porto de Ilhéus;
XIII – elaboração de estudo que defina a localização e dimensionamento de um
terminal rodoviário de cargas no entorno da área urbana, a fim de permitir a utilização
de veículos que possam adequar-se às condições do sistema viário urbano em direção
ao Porto, Aeroporto, Distrito Industrial e centro da cidade (ILHÉUS, 2006).

Uso do solo em Ilhéus
A estrutura de macrozoneamento e zoneamento da cidade de Ilhéus se dá a partir do
macrozoneamento municipal estabelecido no Plano Diretor, onde constam as Macrozonas de
Interesse Urbanístico, Macrozonas de Interesse Ambiental, Macrozonas de Interesse
Agroflorestal; e do Macrozoneamento Urbano o qual se subdivide em zonas de uso específico,
como consta a seguir (ILHÉUS, 2006):
Art. 147 - O Macrozoneamento Urbano é o instrumento básico de regulação do
processo de ocupação espacial urbana através dos empreendimentos habitacionais,
comerciais, industriais, serviços, equipamentos e outros.
§ 1º. São definidas para o Macrozoneamento do Município de Ilhéus as seguintes
zonas:
I - Zonas de Adensamento;
II - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;
III – Zonas Especiais de Uso Turístico - ZEUT;
IV – Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIA;
V – Zonas de Expansão Urbana – ZEU.
§ 2º. As Zonas acima relacionadas serão subdivididas em microzonas quando da
elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano.

As Zonas de Adensamento se diferem das demais, pois têm como objetivo controlar a
tendência de espraiamento do tecido urbano e concentrar a ocupação (ILHÉUS, 2006), além de
abarcar diferentes zonas de uso, as quais são descritas na Lei n° 3.746 de Uso e Ocupação do
Solo, de 9 de outubro de 2015.
O território do município de Ilhéus tem a sua ocupação dada de maneira dispersa e
poli nucleada. Essa configuração surge a partir da ancoragem do desenvolvimento econômico
na agricultura, bem como a origem do povoamento da região pelo sistema de sesmarias em que
amplas extensões de terra eram delimitadas como jurisdição de apenas um donatário. A
configuração atual apresenta-se com dez distritos, incluindo o distrito sede, e demais localidades
definidas como vilas, povoados ou vilarejos (GAMBÁ, 2012).
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O Porto de Ilhéus está localizado no bairro do Malhado, no Distrito Sede, na parte leste
do município, próximo à área central mais adensada. Seu zoneamento é estabelecido como ZC23 na Lei de Uso e Ocupação do Solo, na qual são permitidos todos os usos residenciais e tipos
de comércio e serviços, com exceção de comércio atacadista; alguns usos institucionais; e todos
os usos de turismo e lazer, havendo restrição a qualquer tipo de uso industrial (ILHÉUS, 2015a).
A área do Porto e seus entornos tem o zoneamento exemplificado na Figura 65. Mais detalhes,
dados cartográficos e fontes constam no Apêndice 10.

Figura 65 ‒ Zoneamento do município de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A oeste do Porto se localiza a Praia do Malhado, a qual possui baixa atividade turística
por ser considerada imprópria para banho (BRASILHÉUS, [2017]c). Já a Praia da Avenida se
localiza ao sul do Porto e conecta-se ao Centro Histórico do município pela Av. Soares Lopes;
nela ocorre a utilização por turistas como balneário. No entorno, próximo ao Porto encontramse, também, três localidades estabelecidas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): a ZC18, próxima ao Corredor Especial da Av. Itabuna; a ZC-15, próxima à Av. Ubataiaba que dá acesso
ao norte do município, na localidade conhecida como Alto do Coqueiro; e a ZN-14, na localidade
conhecida como Alto do Amparo, próxima à área do Distrito Industrial (ILHÉUS, 2015a).
Em geral, as áreas do entorno do Porto são delimitadas como ZC, havendo distinção
em relação aos usos permitidos, bem como demais índices de ocupação, indicados na Lei de Uso
e Ocupação do Solo. Dessa forma, são permitidas todas as categorias de uso determinadas pelo
Plano Diretor Participativo (PDP), como residenciais, comércio e serviços, industriais,
institucionais e turísticas.
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Análise dos Entornos de Ilhéus
As características específicas das regiões nos entornos das instalações portuárias no
município de Ilhéus, assim como os impactos decorrentes da interação entre as atividades do
Porto e da cidade, são analisadas nesta subseção.

Região do Porto de Ilhéus
O Porto de Ilhéus se localiza no bairro do Malhado, na região central do município,
entre o curso dos rios Cachoeira e Almada. Sua localização em mar aberto proporciona maior
distância das áreas de consolidação urbana, sendo seu entorno, em geral, ocupado por
edificações de serviços e algumas residências, caracterizando uma densidade média. A Figura 66
ilustra o entorno do Porto de Ilhéus e indica algumas localidades relatadas a seguir.

Figura 66 ‒ Entorno sul do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao sul do Porto está localizada a orla da Praia da Avenida, que se conecta com o Centro
Histórico do município pela Avenida Soares Lopes. Esta avenida comporta um fluxo intenso de
carros em virtude dos pontos de interesse aos quais dá acesso – como o Porto de Ilhéus e os
pontos turísticos mais relevantes da cidade –, e serve também de abrigo para ônibus de turismo
quando em ocasião de chegada de navios transatlânticos, como melhor especificado na seção
5.1.1.2. Já em relação aos veículos de carga, essa via não é utilizada como rota de acesso ao
Porto, não sendo comum a ocorrência de caminhões estacionados nela.
Na área mais próxima ao Porto estão localizados o Centro de Convenções da cidade e
a Concha Acústica, a qual recebeu uma ação de revitalização no final de 2017, após um longo
período desativada (ILHÉUS, 2017d). É importante ressaltar que há nesta região uma área de
43.490,95m² prevista no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) para expansão do
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Porto. A área é próxima dos equipamentos urbanos citados, mas está contígua à orla marítima,
e, em virtude de ser constituída por um processo dinâmico de sedimentação, não apresenta
definições quanto ao seu zoneamento ou parâmetros relativos aos usos permitidos.
Mais internos à malha urbana, ainda próximos à orla, estão localizados o Hospital de
Ilhéus e a Maternidade Santa Isabel, e nesta região são registradas edificações de maior altura,
caracterizando uma maior densificação e tipologia, o que indica ocupação de mais alta renda
que nas demais proximidades do Porto.
Ainda no entorno próximo ao Porto de Ilhéus estão localizados o quartel do exército,
um clube recreativo e o Iate Clube de Ilhéus, em frente à entrada do Porto. Na área do Porto, ao
lado do Iate Clube, onde se encontra o moinho do Porto de Ilhéus, a prefeitura indica a ocupação
por usuários de drogas. A manutenção dessa infraestrutura tem um alto custo para o poder
público, porém não inibe a ocupação, gerando uma situação de violência nas proximidades do
Porto de Ilhéus.

Figura 67 – Entorno norte do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Já ao norte do Porto estão localizadas a Praia do Malhado, conforme ilustra a Figura
67, em que não há atividade turística, e, mais ao norte ainda, a Praia do Marciano, a qual possui
uma modesta infraestrutura para o turismo (BRASILHÉUS, 2017d). Nesta área se encontra a
chamada Avenida Litorânea, que conecta o Porto à área do Distrito Industrial, dentre outras
localidades adjacentes. Em ocasião das safras de grãos são registradas filas ao longo da via e
estacionamento de caminhões, como melhor descrito na seção 5.1.1.2. Por este motivo é
levantada pela CODEBA a possibilidade de construção de um pátio de triagem para os caminhões
na área próxima à Concha Acústica, junto à entrada do Porto, descrita na seção 5.1.1.3.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

171

PLANO MESTRE

Região de Itabuna – acesso rodoviário
A cidade de Itabuna, vizinha a Ilhéus, é de relevante análise, pois a Rodovia BR-415,
chamada de Av. Itabuna em sua continuação, comporta grande parte do fluxo de caminhões
que buscam acesso ao Porto de Ilhéus. Recentemente, uma obra viária chamada de semianel
viário modificou a distribuição dos fluxos nesta área. A Figura 68 demonstra esse entorno.
A Rodovia BR-415 corta o município de Itabuna e na sua interface com a cidade são
encontradas edificações de uso comercial e de serviços, majoritariamente. A via é também
utilizada por turistas com destino à Costa do Cacau (FALCÃO, 2017). O semianel viário do
município foi construído com a intenção de melhorar a distribuição dos fluxos viários
conflitantes retirando o tráfego de caminhões da área urbana do município. Atualmente, esse
traçado é usado majoritariamente para fins urbanos próprios à cidade de Itabuna, sendo o anel
viário utilizado pelos veículos de passagem, como evidenciado na seção 5.1.1.1.

Figura 68 – Entorno da Região de Itabuna
Fonte: Google Earth (2017); DNIT (2007); OSM (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

MOBILIDADE URBANA
O município de Ilhéus não possui um Plano de Mobilidade já elaborado, entretanto
algumas iniciativas nessa direção vêm sendo adotadas nos últimos anos, como o projeto
MobCidades, realizado pelo Instituto de Estudo Socioeconômicos (Inesc), e o Plano Ativa Ilhéus,
um Plano de Mobilidade e Desenvolvimento Local elaborado pelo Instituto de Urbanismo
Colaborativo (COURB) (COURB, 2017).
O projeto MobCidades apresenta como objetivo o fomento à participação popular na
gestão da mobilidade urbana, visando a garantia ao transporte público e o direito à cidade,
englobando dez cidades brasileiras, incluindo Ilhéus, e com o ano de 2019 como horizonte de
alcance. O projeto tem como financiador a União Europeia e sua metodologia se dá a partir de
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audiências públicas, visando a participação popular (INESC, 2017). O MobCidades já promoveu
uma reunião de encontro entre as autoridades locais e a comissão formada para a futura
elaboração do Plano de Mobilidade Municipal (ILHÉUS, 2017b).
Já o Plano Ativa Ilhéus, uma parceria entre o Instituto Nossa Ilhéus e o COURB, consiste
em uma Plano de Desenvolvimento Local que tem como principais objetivos a melhoria na
mobilidade urbana e dos espaços públicos. Foram realizadas Oficinas Participativas de
Desenvolvimento Urbano, e está em elaboração um Plano Cicloviário Integrado de Ilhéus como
parte do Programa de Mobilidade Urbana, no qual também são previstas melhorias no sistema
de transporte público e estudos iniciais para implantação de transporte aquaviário (INSTITUTO
NOSSA ILHÉUS, 2015).

COMUNIDADES TRADICIONAIS
As comunidades tradicionais caracterizam-se por povoamentos que possuem uma forma
própria de ocupação do solo e de organização social. O reconhecimento dessas comunidades
está atrelado ao manejo dos recursos naturais locais, utilizando-se de conhecimentos
transmitidos pela tradição, e ao histórico da sua permanência no local (BRASIL, 2014da, 2007).
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.

COMUNIDADES INDÍGENAS
A distribuição das comunidades indígenas na Bahia foi influenciada por processos
históricos. De forma geral, os núcleos se estabeleceram na região do semiárido no norte do
estado, e na região da Mata Atlântica no sul e extremo sul baiano (SAMPAIO, [2010]), a qual
engloba o município de Ilhéus e territórios próximos. Na avaliação do município, o IBGE indica a
presença de mais de 5.000 indígenas (IBGE, 2018).
Na cidade portuária de Ilhéus é identificada a Terra Indígena (TI) de Tupinambá de Olivença,
que, em virtude da sua grande extensão territorial de 47 mil ha, engloba também os municípios
vizinhos de Buerarema e Una. Nesta TI vivem 4.631 índios, os quais apresentaram um crescimento na
sua população desde o início do acompanhamento, no ano de 2004 (ISA, [2017]c).
A oeste do município de Ilhéus é relevante a TI de Caramuru Paraguaçu, que abrange
os municípios de Pau Brasil, Camacan e Itaju do Colônia, ao sul de Ilhéus. Nessa terra encontramse 2.801 índios habitantes, do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe, numa área de 54 mil ha (ISA, [2017]a).
Mais ao sul do município é encontrada a TI de Tupinambá de Belmonte, na cidade de
Belmonte. Neste núcleo habitam 74 índios do povo Tupinambá, distribuídos em uma área de 10
mil ha. Esta TI se encontra em processo de identificação desde o ano de 2013 (ISA, [2017]b).
Dessa forma, não foram encontradas TIs no entorno próximo ao Porto de Ilhéus, somente
em áreas mais afastadas do município e em seus arredores, como demonstra a Figura 69.
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Figura 69 – Comunidades Indígenas
Fonte: Google Earth (2017) e ISA (2017c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Para este estudo foram consideradas as comunidades remanescentes de quilombos
(CRQs) reconhecidas pela Fundação Cultural dos Palmares, a primeira instituição pública
brasileira criada para a preservação da cultura afrodescendente, cujo reconhecimento dá acesso
a programas sociais do governo federal (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, [201-]). Na cidade
de Ilhéus não há comunidades certificadas, no entanto, nas cidades próximas, principalmente
ao norte do município, foram encontrados diversos núcleos.
Nas cidades mais distantes de Valença, Cairu, Presidente Tancredo Neves e Taperoá
foram encontradas no total 16 CRQs (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2017). Sendo os
núcleos mais populosos os de Candimba e Rio Vermelho, na cidade de Valença, com 2.503 e
2.512 habitantes, respectivamente. Ainda ao norte, nas cidades de Cairu, Nilo Peçanha e Ituberá
são encontradas 13 comunidades. As mais populosas são a Boitaraca e a Jatimane, no município
de Nilo Peçanha, com 1.814 e 1.815 habitantes, respectivamente. Já na cidade de Cairu, quatro
das cinco comunidades certificadas possuem um número de, aproximadamente, 1.650
habitantes (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2017).
A oeste do município de Ilhéus, as cidades de Vitória da Conquista, Tremendal, Itambé,
Planalto e Piripá, apresentam juntas 17 núcleos certificados. Vitória da Conquista abriga dez
núcleos, dentre os quais se encontram os mais populosos o de Corta Lote, com 2.258 habitantes,
e o de São Joaquim de Paulo, com 1.899 habitantes. É relevante, também, o número de
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moradores das CRQs de Tremendal, no número de duas, ambas com, aproximadamente, 1.895
habitantes (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2017).
Na região norte mais próxima à cidade portuária, foram encontradas CRQs nos
municípios de Camamu, Maraú e Itacaré. Ao todo, as cidades analisadas abrigam 23
comunidades. Camamu possui dez CRQs, das quais nove possuem aproximadamente 1.660
habitantes. Itacaré possui sete CRQs, com população variando em, aproximadamente, 1.750
habitantes. Em Maraú encontram-se seis comunidades, em que a de São Raimundo desponta
como a mais populosa, com 2.254 moradores (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2017). As
localidades indicadas são demonstradas na Figura 70.

Figura 70 – Comunidades Quilombolas
Fonte: Google Earth (2017) e Fundação Cultural Palmares (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

COMUNIDADES RIBEIRINHAS
A existência de comunidades ribeirinhas no município de Ilhéus remonta ao início de
seu povoamento. O estabelecimento dos primeiros núcleos de ocupação se deu próximo ao mar,
bem como aos diversos cursos d’água presentes em seu sítio, sendo o seu desenvolvimento
amplamente ligado à pesca e comércio de pescados (QUEIROZ, 2014). Já no ano de 1780 o
pescado apareceu como fonte de subsistência de 1.950 habitantes da cidade. Registros do
século 19 também levantam a abundância de pescados no território ilheense, bem como sua
presença na pauta de exportações. Os núcleos de Pontal, São Miguel e Malhado já eram
considerados nessa época como pontos importantes desta atividade (QUEIROZ, 2014).
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No bairro Pontal está localizada a primeira Colônia de Pescadores do município, a Z-19.
O local, inicialmente povoado por pescadores, teve o perfil de sua população alterado a partir
da construção da Ponte Lomanto Júnior, que ocasionou uma maior facilidade de acesso à região
e aumento do perfil de renda de seus moradores (QUEIROZ, 2014). No bairro Malhado, onde
também se encontra o Porto de Ilhéus, a atividade pesqueira também é histórica. A ocupação
urbana se deu a partir de uma vila de pescadores, e hoje a atividade se apresenta
institucionalizada pela presença da Colônia de Pescadores Z-34 (QUEIROZ, 2014). Ambas as
colônias totalizam um número de 2.560 pescadores cadastrados (BAHIA, 2011d).
As associações de pescadores são outra forma de institucionalização das atividades
relativas à pesca que são encontradas de forma dispersa pelo município. Há registros de
associações nas regiões de Barra do Itaípe, ao norte da área do Porto, e de Acuípe, no sul do
município. Em ambas as regiões as atividades de pesca artesanal e mariscagem são
predominantes, com alguns petrechos disponíveis sob a forma de associativismo (ILHÉUS, 2007).
Já na comunidade de São Miguel, a atividade pesqueira é importante para a subsistência dos
moradores, onde também ocorre a institucionalização da atividade por meio de associações de
pescadores. É relevante o impacto da construção do Porto de Ilhéus nessa localidade, melhor
descrito na seção 7.6.1, a qual inicialmente ocasionou uma movimentação da comunidade, que
hoje voltou a ocupar a área de restinga (QUEIROZ, 2014).
A pesca artesanal exercida em Ilhéus apresenta baixo nível tecnológico, embora com
alta complexidade na utilização dos conhecimentos e técnicas tradicionais. (BAHIA, 2011d). Em
geral, as comunidades mais afastadas do centro fazem uso de técnicas artesanais para a
atividade, sendo relevante a captura de pescados, mariscos e crustáceos (QUEIROZ, 2014).
As localidades citadas são indicadas na Figura 71.

Figura 71 – Comunidades ribeirinhas no entorno do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017) e Bahia (2011d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Além dos registros já citados, o Boletim da Estatística da Pesca Marítima e Estuarina
do Nordeste do Brasil publicado em 2006 identificou dez comunidades pesqueiras no município
de Ilhéus, localizadas nos bairros de: Barra Mamoan, Centro, Ponta da Pedra, Ponta da Tulha e
Ponta do Ramo (QUEIROZ, 2014). Ao longo do estuário do Rio Almada encontram-se, também,
núcleos pesqueiros, como as comunidades de São Domingos, Iguape, São João, Aritaguá,
Sambaiatuba, Urucutuca e Lagoa Encantada (BAHIA, 2011d). Algumas comunidades ribeirinhas
mais afastadas do Porto são indicadas na Figura 72.

Figura 72 – Comunidades ribeirinhas afastadas do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017) e Bahia (2011d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

ASPECTOS DINÂMICOS DA REGIÃO
O município de Ilhéus compreende um amplo território e o seu litoral é o mais extenso do
estado da Bahia, com quase 100 km (LOIO, 2017). Essa condição, associada a característica de seu
povoamento a partir de núcleos agrícolas, resulta em diversos pontos urbanos espalhados por um
vasto território, sendo necessário a avaliação de alguns pontos que, embora estejam distantes da
área portuária, estão relacionados ao Porto de Ilhéus, mesmo que indiretamente.
Ademais, a situação de mudança da localidade do Porto da foz do Rio Cachoeira para
a região do Malhado também deixa reminiscências da antiga ocupação.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

177

PLANO MESTRE

O PROCESSO DE EROSÃO E SEDIMENTAÇÃO EM ÁREAS
PRÓXIMAS AO PORTO DE ILHÉUS
Após a construção do aterro para a implantação do Porto, iniciou-se um processo de
erosão e sedimentação em diferentes localidades da região – melhor descritos na seção de
Programas de Monitoramento de Sedimentação de Meio Ambiente – e também ocorreram
consequências sobre as comunidades nelas instaladas. A praia de São Miguel, ao norte do
município de Ilhéus, registrou um impacto direto a partir da construção do Porto de Ilhéus no
bairro do Malhado.
As atividades econômicas na área estão intimamente ligadas à praia. A localidade de
São Miguel teve o início de sua ocupação registrado em 1896, por pescadores que iniciaram suas
atividades de subsistência na área (QUEIROZ, 2014), sendo a comunidade pesqueira na região
ativa até hoje, como identificado na seção 7.5.3. Atualmente, também se configura um uso de
lazer recreativo da praia, com utilização por moradores, bem como turistas, caracterizando um
novo meio de movimentação econômica (ILHÉUS, 2015b).
A fim de mitigar o processo de erosão reconhecido na área, foram realizados
melhoramentos à beira-mar. Espigões com a função de enrocamento foram instalados ao longo
da praia, assim como a elaboração de projetos para reurbanização das áreas de praia mais
atingidas (ILHÉUS, 2015b).
Já na Praia da Avenida, ao sul do Porto, a ocorrência registrada foi de um processo de
sedimentação. É notável o aumento da extensão da porção terrestre da orla marítima, como
exemplificado na Figura 73. A porção adicionada por este processo dinâmico é identificada no
PDZ do Porto de Ilhéus como área de expansão, indicando a possibilidade de incorporação às
instalações portuárias, embora esta área ainda não tenha sido incorporada pela legislação
urbanística vigente.
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Figura 73 – Processo de erosão e sedimentação no entorno do Porto de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017) e imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

ANTIGO PORTO
A atividade portuária de Ilhéus teve início com a ascensão da economia cacaueira, a
partir da necessidade de escoamento da sua produção. Na década de 1920 foi iniciada a
construção do primeiro equipamento portuário na foz do Rio Cachoeira (BAHIA, 2011d).
O primeiro porto da cidade foi desativado no início da década de 1970, em virtude das
ocorrências de assoreamento do canal de acesso, com a formação de bancos de areia e,
consequentemente, diminuição do calado. Em 1977, suas instalações foram incorporadas à
CODEBA, juntamente ao novo Porto do Malhado, atual Porto de Ilhéus (BAHIA, 2011d), e ficaram
por um longo período sem novas funções. Algumas áreas do entorno do antigo porto
permanecem incluídas na atual poligonal do Porto Organizado, as quais se referem ao
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estacionamento da prefeitura e a algumas porções territoriais adjacentes a este, onde se
encontram edificações antigas, conforme ilustra a Figura 74.

Figura 74 – Entorno Porto Antigo
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Atualmente, um trecho do antigo cais do Porto é utilizado pelo terminal pesqueiro. O
terminal possui postos de beneficiamentos de pescados, bem como para a sua comercialização,
além do comércio de gelo e óleo diesel. Entretanto, é levantada a questão de atração de
pássaros pela atividade, o que pode causar interferência no trânsito de aviões que se dirigem ao
aeroporto internacional de Ilhéus (DELUZIO, 2017), situação melhor descrita no Capítulo 6.
A área do entorno do antigo porto é de grande importância para a cidade, uma vez que a
menos de 1 km se encontra o conjunto do Centro Histórico, onde se localizam importantes pontos
turísticos, como a Catedral de São Sebastião, a Praça Dom Eduardo e o Bar Vesúvio. Também
próximo aos antigos armazéns está localizado o Terminal Urbano de Ilhéus, referente ao transporte
coletivo na cidade, um ponto importante de geração e atração e fluxos de pedestres.
Dessa forma, existe a intenção de revitalização da área, demonstrada pela prefeitura
no início de 2017, a qual se beneficiaria das edificações históricas nas proximidades, bem como
do seu fácil acesso pelo transporte público. A situação atual do local atrai usuários de drogas e
propicia o acúmulo de lixo, configurando uma situação de degradação da estrutura e imediações
que seria positivamente revertida em ocasião de futuras requalificações. Dois armazéns que se
encontravam em estado de sucateamento foram demolidos e transformados no já citado
estacionamento (ILHÉUS, 2017a).
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TUP BAMIN E PORTO SUL
O projeto dos TUPs BAMIN e Porto Sul configura-se em novas estruturas portuárias,
da empresa BAMIN do Governo do Estado da Bahia, respectivamente. Em virtude da magnitude
do empreendimento e suas relações diretas com as ocupações urbanas presentes em seu
entorno e também com os fluxos de transporte e dinâmicas econômicas já existentes, algumas
questões despontam como de relevante análise, conforme apresentado na Figura 75.

Figura 75 – Localização projeto dos TUPs BAMIN e Porto Sul
Fonte: Google Earth (2017) e Bahia (2011b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A área de implantação do equipamento está inserida no Distrito de Aritaguá, no norte
do município de Ilhéus, onde estão presentes diversos núcleos de ocupação urbana próximos à
costa. O zoneamento e a definição de usos para o seu território estão previstos na Lei de Uso e
Ocupação. Nessa legislação, a zona em que será construído o empreendimento é definida como
ZN-06 APA, na qual são permitidos usos residenciais de baixa altura, usos comerciais com áreas
inferiores à 1.000 m², todas as possibilidades revistas relativas a usos de turismo e lazer e a usos
institucionais (ILHÉUS, 2015a).
A atividade de pesca que ocorre nas imediações e na área do Distrito de Aritaguá
poderá sofrer modificações em virtude de alterações no sítio, decorrentes da instalação dos
TUPs BAMIN e Porto Sul (melhor descritas na seção 6.3.1.3), e semelhantes às ocasionadas nas
áreas de São Miguel e na Praia da Avenida pela construção do Porto de Ilhéus. São reconhecidos
impactos na pesca do estuário do Rio Almada, bem como na pesca marinha, sendo citadas as
técnicas de linha, mariscagem, arrasto e emalhe como as mais atingidas (BAHIA, 2011d).
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Entretanto, a BAMIN busca mitigar os potenciais impactos na atividade pesqueira por meio de
um programa de monitoramento da pesca realizado pelo Departamento de Ciências Biológicas
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Além disso, considera-se no projeto do terminal
a passagem para acessar as estruturas de cais por baixo da futura ponte que será construída,
voltado às embarcações que realizam a atividade no distrito de Aritaguá (BAHIA, 2011d).
No EIA do empreendimento são consideradas 21 comunidades impactadas pela sua
implantação, compreendendo mais de 10.000 habitantes afetados direta e indiretamente. As
localidades em sua maioria apresentam um baixo nível de urbanização, com infraestrutura
precária e baixa oferta de serviços públicos, com um número relevante de localidades
praticantes de agricultura de subsistência e produção sob a forma de cacau-cabruca. O estudo
levanta a possível necessidade de reassentamento de nove propriedades em virtude da
implantação do equipamento portuário (BAHIA, 2011d).

AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS
COM O PÚBLICO EXTERNO
Com o intuito de atenuar os impactos causados pela atividade portuária, minimizando,
assim, os conflitos entre o Porto e o município, podem ser realizadas políticas, programas, ações
e projetos em prol da população e do meio ambiente nas localidades em que os complexos estão
inseridos. No Complexo Portuário de Ilhéus, a Autoridade Portuária e a empresa BAMIN
realizam, já realizaram ou preveem a realização de medidas que buscam harmonizar a relação
porto-cidade. A seguir estão listadas e descritas as iniciativas disponibilizadas de acordo com os
temas de (i) Educação; (ii) Meio ambiente; (iii) Saúde; (iv) Incentivo ao turismo; (v) Incentivo à
cultura; e (vi) Cidadania.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA)
A CODEBA institui uma série de programas e ações de cunho social, de acordo com o
padrão ditado nas normativas estabelecidas para concessão de licenças ambientais e, também,
análogo às estratégias de manutenção da imagem da empresa junto à sociedade. Abaixo
constam as iniciativas voltadas ao Porto de Ilhéus (CODEBA, 2017b).

Cidadania
Foi informado pela CODEBA que são realizadas ações de prevenção e informação à
comunidade sobre a prostituição infantil, por meio de palestras e outros meios de comunicação
não especificados.

Educação e meio ambiente
Com relação à educação, a CODEBA recebe escolas e universidades para visita técnica
ao Porto de Ilhéus. Os estudantes universitários da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
também têm acesso ao Porto para o acompanhamento da fauna marítima (CODEBA, 2017b).
O Porto realiza palestras informativas e gratuitas durante a semana do Meio Ambiente,
as quais são auxiliadas por um dos técnicos de segurança do Porto, que por ser também
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professor leciona palestras e organiza apresentações em stands cujas estruturas e montagens
são fornecidos pela Autoridade Portuária (CODEBA, 2017b).

Saúde
Segundo a CODEBA, são realizadas campanhas de vacinação e palestras informativas
gratuitas voltadas à comunidade. Nos meses do Outubro Rosa e Novembro Azul ocorrem palestras
com relação à prevenção de doenças com profissionais da área da saúde. Além dessas, também são
realizadas campanhas para a prevenção e informação contra vetores como o Aedes Aegypti.

BAHIA MINERAÇÃO (BAMIN)
A BAMIN tem como um de seus princípios a atuação de forma sustentável e o
desenvolvimento econômico de forma geral nas regiões em que atua. Neste sentido, a empresa
busca realizar ações voltadas para a comunidade, projetos sociais, meio ambiente e segurança
e saúde ocupacional (BAMIN, [201-]). As iniciativas previstas e já realizadas, relativas ao projeto
do TUP BAMIN, são descritas a seguir.

Cidadania
O Projeto Transformar visa a capacitação da comunidade local a fim de torna-la parte
do potencial desenvolvimento da região que será possibilitado pelo empreendimento do TUP
BAMIN. Foi realizada a capacitação profissional em diversas áreas, totalizando 536 pessoas
atingidas pelo programa até então. O Projeto também apoiou algumas unidades produtivas em
comunidades do território ilheense no desenvolvimento de técnicas, cultivo e beneficiamento
de alimentos. No mesmo projeto há também o incentivo à capacitação dos jovens estudantes
de escolas públicas locais, por meio de palestras informativas (BAMIN, [201-]).
O Projeto de Capacitação de Lideranças Comunitárias visa a informação e o
fortalecimento das lideranças comunitárias locais a fim de capacitá-las com foco nos aspectos
humanos, gerenciais e políticos (BAMIN, [201-]).
Além dos projetos citados acima, foi realizado o programa Mina de Talentos, o qual
busca também a qualificação dos moradores do município para a busca de melhores
oportunidades de emprego e renda, e já beneficia 567 pessoas (BAMIN, [201-]).
Também são previstos programas voltados às comunidades dos municípios das áreas de
influência do empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul no Programa Básico
Ambiental (PBA). O Programa de Adequação da Infraestrutura das Comunidades do Entorno do
Empreendimento (PAICEE) se caracteriza por serviços e melhoria de infraestruturas que possam
ser impactados pelo empreendimento. Sua realização tem previsão de ocorrer em três etapas:
Planejamento Participativo, Plano de Apoio às Comunidades do Entorno do Empreendimento e
Execução. Já tendo sido realizadas as duas primeiras etapas (BAHIA, 2014a).

Educação e meio ambiente
São previstas ações pela empresa BAMIN, nesta temática, relativas à instalação de seu
terminal no Distrito de Aritaguá, em Ilhéus. As ações ocorrerão na fase prévia a implantação, bem como
voltadas aos trabalhadores na fase de obras, as quais são melhor descritas no Capítulo 6.
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Cultura
Nos programas previstos no PBA, consta o projeto chamado Programa de Valorização
da Cultura, o qual compreende dois subprogramas, o Subprograma de registro e
reconhecimento da cultura local e o Subprograma de estímulo e apoio aos grupos culturais
locais. Ambos visam o fortalecimento da cultura das comunidades das áreas de influência do
empreendimento. Constam ainda o restauro de quatro edificações: a Capela Nossa Senhora de
Lourdes, a Capela de São Thiago, a Antiga Estação Ferroviária de Sambaituba e a Antiga Estação
Ferroviária de Aritaguá (BAHIA, 2014b).

PRINCIPAIS PONTOS AVALIADOS
Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listados os pontos de maior relevância
para a relação harmônica entre a atividade portuária e os municípios de Ilhéus e Itabuna.
» O Porto de Ilhéus, apesar de estar localizado em área urbanizada, está afastado das áreas
mais densificadas e do Centro Histórico de Ilhéus, como ocorria com sua antiga localização.
Entretanto, a região do antigo porto ainda permanece de grande interesse para a relação
porto-cidade. A alteração dos seus usos e a transformação de um dos antigos armazéns em
terminal pesqueiro sinaliza o potencial de revitalização da área, interesse já manifestado
pela prefeitura. Destaca-se, nesse sentido, os benefícios advindos da requalificação desta
área, podendo esta ação se converter em ganhos para o município, com o crescimento das
atividades turística, pesqueira e comercial, e, consequentemente, para a atividade
portuária, através da aproximação e identificação do Porto com a cidade, como já
reconhecido em outros projetos de mesmo caráter realizados no Brasil.
» O início do povoamento do território de Ilhéus deu-se em grande parte em função da
atividade pesqueira, beneficiada pela sua configuração geográfica de litoral extenso e
importantes cursos d’água, como o Rio Almada e o Rio Cachoeira. As atividades agrícola e
portuária também contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e
social de Ilhéus, sendo a sua ascensão e manutenção de extrema importância para o
município. Dessa forma, a harmonização entre essas atividades econômicas mostra-se
relevante, sendo importante que se mantenham as iniciativas socioambientais, com a
finalidade de manutenção dos núcleos pesqueiros e agrícolas, a fim de propiciar uma
condição de crescente harmonização destas atividades com a atividade portuária.
» Os estudos realizados em virtude da construção dos TUPs BAMIN e Porto Sul na região do distrito
de Aritaguá, os quais analisam a condição das comunidades estabelecidas nas áreas de influência
direta e indireta do empreendimento, englobam exemplos de ações de grande importância para
o município de Ilhéus. O monitoramento das condições de vida dessas populações, bem como
do ambiente natural existente, e os potenciais impactos decorrentes de novas obras de
infraestrutura portuária, ou de rodovias e ferrovias auxiliares a este uso, é relevante para que
seja possível uma relação de cooperação e inserção da população no novo contexto econômico,
assim como de suporte para que o Porto possa fazer pleno uso das condições geográficas e de
mão de obra propiciadas pela cidade de Ilhéus.
» A região do entorno do Porto de Ilhéus sofreu importantes transformações relativas às
dinâmicas de sedimentação e erosão ocasionadas pela sua construção (BAHIA, 2011c).
Dessa forma, as áreas próximas ao Porto tiveram sua extensão modificada, tendo a porção
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de terra ao sul um processo mais relevante de progradação da linha de costa. Nesse sentido,
a área determinada pelo PDZ do Porto como área de futuras expansões é fruto desse
processo, não sendo ainda contemplada pelo Plano Diretor ou pela Lei de Uso e Ocupação
do Solo. Demonstra-se, então, a relevância da participação da Autoridade Portuária no
fomento ao processo de revisão do Plano Diretor, enquanto ente interessado na
regulamentação dos usos da área na direção dos interesses da atividade portuária.
» Tendo em vista a extensão do município de Ilhéus, bem como sua característica de núcleos
esparsos de ocupação, evidenciam-se os benefícios potenciais advindos da concretização do seu
Plano de Mobilidade. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2013, que institui a Política Urbana
Nacional define, no artigo 24, que todos os municípios acima de 20.000 habitantes devem ter
um Plano de Mobilidade. A participação da CODEBA como representante da atividade portuária
na construção do instrumento de legislação referente à organização do trânsito, mostra-se
relevante para a busca do melhor atendimento de suas demandas e contemplação da atividade
portuária nos instrumentos de gestão e planejamento do território. O planejamento integrado
para qualificar a conexão entre os pontos de interesse do município é de extrema importância
para as atividades que efetuam trânsitos rodoviários, como aqueles vinculados à atividade
portuária, e viabiliza a mitigação de conflitos com a cidade, a exemplo da construção do semianel
viário no município de Itabuna.

Essas ações são importantes tanto na relação entre as instalações portuárias e os
municípios do entorno quanto para o desenvolvimento econômico e social das comunidades. A
busca pela integração no planejamento, gestão e operações das políticas urbanas e portuárias
é essencial para a harmonização da relação porto-cidade. Acredita-se que em muitos casos a
melhoria da comunicação e as 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.

Visão
compartilhada

Relação PortoCidade

Busca por
soluções
conjuntas e
factíveis

Diálogo
constante

Figura 76 – Pilares para a harmonização da relação porto-cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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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 no que se refere à estrutura
organizacional, aos instrumentos de planejamento, à saúde financeira e aos planos de
investimento da entidade. Para tanto, primeiramente, é feita uma análise do modelo de gestão
existente, da exploração do espaço portuário e dos instrumentos de planejamento e gestão
utilizados. Em seguida, é realizado um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos
de gestão de recursos humanos adotados pela Autoridade Portuária. Por último, é feita uma
análise financeira da Autoridade Portuária, por meio de indicadores financeiros, uma análise dos
gastos e das receitas, da estrutura tarifária e do plano de investimentos.

MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA
A Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) é a Autoridade Portuária do
Porto de Ilhéus, Salvador e Aratu-Candeias. A Companhia foi constituída em uma Sessão Pública
da Assembleia Geral dos Acionistas, realizada em 17 de fevereiro de 1977. A CODEBA é uma
sociedade de economia mista por ações, vinculada à Secretaria Nacional de Portos do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
A Sociedade tem sede e foro na cidade de Salvador, e tem prazo de duração
indeterminado. O capital social da Companhia é de R$ 277.553.624,21, representado por
41.449.949.485 ações, sem valor nominal, sendo 21.277.791.876 ordinárias e 20.172.157.609
preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única. O capital social pode ser alterado
nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização de lucro.
A Figura 77 ilustra o ato de criação da CODEBA.
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Figura 77 – Convênio de Delegação da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A CODEBA tem por objeto social o exercício das funções de Autoridade Portuária no
âmbito dos Portos Organizados do Estado da Bahia, sob sua administração e responsabilidade,
em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pela SNP/MTPA. Além disso, a
CODEBA pode exercer as funções de Autoridade Portuária em Portos Organizados que se
localizem fora do estado da Bahia, se delegados pelo Governo Federal e mediante assinatura de
convênios. A atual estrutura organizacional da CODEBA pode ser observada na Figura 78.
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Figura 78 – Organograma da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A CODEBA está em processo de contratação de uma assessoria para a implementação
do Programa de Modernização da Gestão Portuária (PMGP), o qual deve levar cerca de 18 meses
para ser implementado. Nesse processo está prevista a reestruturação e a implementação de
um novo organograma para a Companhia, em que a guarda portuária e a equipe de meio
ambiente terão diretorias próprias.
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No atual organograma, a administração superior da CODEBA compete à Assembleia
Geral de Acionistas (AGA), que é assessorada pelo Conselho Fiscal (CFI). A AGA é responsável
por tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e eleger os membros do Conselho de Administração (CDA) e do CFI. Já o CFI é
responsável por pronunciar-se sobre os assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos
pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva (DEX); acompanhar a execução
patrimonial, financeira e orçamentária; e fiscalizar os atos dos administradores, verificando o
cumprimento de seus deveres legais e estatuários, dentre outras funções.
Complementarmente às funções da AGA ordinária, também é possível instituir AGAs
extraordinárias, que comumente deliberam sobre reformas no Estatuto Social; sobre abertura
de capital e alteração do capital social; sobre a eleição ou destituição de membros do CDA e do
CFI; e sobre a fixação da remuneração dos membros do CDA, da DEX e do CFI.
Ao Conselho de Administração compete, dentre outras funções, fixar a orientação
geral dos negócios da empresa; deliberar sobre o planejamento estratégico da Companhia e
sobre a estrutura organizacional; definir normas internas; aprovar e acompanhar a execução dos
orçamentos anuais e plurianuais de custeio e de investimentos. O CDA é assessorado pela
Gerência de Auditoria Interna (GAI), cujas atribuições são verificar o atendimento aos princípios
legais e normativos na execução das atividades da Companhia.
A DEX, por sua vez, ocupa-se da elaboração dos planos anuais de negócios e do
planejamento estratégico da CODEBA; dos orçamentos de custeio e de investimentos; e da
avaliação do resultado de desempenho das atividades da Autoridade Portuária. A DEX também
aprova manuais e normas de administração técnicas, financeiras e contábeis, além de aprovar a
lotação do quadro de pessoal da Companhia.
O Diretor Presidente (DPR) coordena e controla as atividades de gestão da Companhia,
especialmente as que dizem respeito à Gerência Jurídica (GJU), à Gerência de Assuntos Estratégicos
(GAE) e ao Gabinete da Presidência (GPR). Os demais diretores da Companhia têm como função
supervisionar, coordenar e controlar as atividades das Gerências pelas quais são assessorados, além de
liderar, no âmbito de sua diretoria, as ações para o cumprimento do planejamento estratégico da
CODEBA, por meio de reuniões mensais de planejamento e acompanhamento.
O CAP do Porto de Ilhéus se reúne mensalmente e interage com a CODEBA por meio
das seguintes ações: análise de dados estatísticos e avaliação do desempenho operacional, com
apresentação de sugestões para melhorias; discussão, acompanhamento e sugestões sobre
obras relacionadas com a infraestrutura portuária; discussão e apresentação de sugestões
acerca do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ); apresentação de sugestões sobre o
Regulamento de Exploração dos Portos; apresentação de sugestões no sentido de promover a
racionalização e otimização das instalações portuárias; sugestões de medidas para estimular a
competitividade e a atração de cargas; e indicação de Conselheiros representantes da Classe
Trabalhadora e Empresarial para o CDA.
As metas da CODEBA são traçadas com base em sua identidade organizacional,
composta pela missão e pela visão estratégica da Companhia. A Tabela 40 apresenta a
identidade organizacional da CODEBA, descrevendo a sua missão, visão e valores.
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Missão
Visão

Valores

Descrição
Disponibilizar e administrar a infraestrutura e os serviços portuários, com eficiência e
responsabilidade patrimonial, social e ambiental.
Ser reconhecida como referência em gestão portuária no sistema de portos públicos
administrados por Companhia Docas.
Ética e transparência.
Respeito à legislação.
Valorização do capital humano.
Compromisso social e ambiental.
Inovação.
Tabela 40 – Missão, Visão e Valores da CODEBA

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

No que diz respeito ao modelo de Gestão Portuária adotada pela CODEBA nos Portos
que estão sob seu domínio, destaca-se que o modelo de gestão portuária adotado é identificado
a partir da designação das responsabilidades pelo provimento e manutenção da infraestrutura
e da superestrutura, e também pela operação portuária. Conforme a Lei nº 12.815/13, entre
outras atribuições, é de responsabilidade da Autoridade Portuária fiscalizar e zelar pela
realização das operações portuárias, de forma regular e eficiente (BRASIL, 2013). A operação
portuária, por sua vez, fica a cargo de um operador portuário pré-qualificado pela Autoridade
Portuária, em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria Nacional de Portos do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
A CODEBA, no Porto de Ilhéus, além de realizar as funções de Autoridade Portuária, é
responsável pela manutenção de armazéns e pátios que não estão arrendados a terceiros para
uso operacional. No entanto, a CODEBA não executa atividades de movimentação e
armazenagem de mercadorias, ficando tais atividades a cargo de operadores privados. Portanto,
o modelo de gestão no Porto de Ilhéus é híbrido, com traços do modelo landlord e tool port¸
conforme apresentado na Figura 79.

Figura 79 – Modelo de Gestão Portuária da CODEBA no Porto de Ilhéus
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O modelo de gestão da CODEBA no Porto de Ilhéus contém traços do modelo tool port
devido ao fato de a Autoridade Portuária ainda ser responsável por parte da superestrutura do
Porto, e do modelo landlord pelo fato de a Autoridade Portuária exercer as funções de
administradora do Porto Organizado. Dessa forma, o Porto de Ilhéus está sujeito aos pontos
fortes e fracos dos 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
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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.
A seguir são especificadas as formas de exploração das áreas públicas do Porto de
Ilhéus, bem como a análise dos contratos vigentes e dos seus valores.

EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Ilhéus não possui, até o momento de elaboração deste relatório,
contratos para uso operacional de áreas públicas (arrendamentos). Os espaços utilizados por
terceiros dizem respeito a dois contratos de cessão de uso onerosa e três contratos de cessão de uso
não onerosa. Todos os contratos encontram-se regulares e em processo de adequação à Lei nº
12.815/2013. As especificações dos contratos são apresentadas na Tabela 41.
Natureza

Contrato

Término do
Contrato

Passível de
prorrogação

Área
(m²)

Dalnorde Comércio
Importação e Exportação
de Alimentos Ltda.

Contrato de
cessão de
uso onerosa

nº 01/2008

27/06/2018

Sim

4.297,14

Secretaria da
Administração do Estado
da Bahia

Contrato de
cessão de
uso onerosa

S/nº

05/07/2019

Por mais 20
anos

3.916,84

Órgão Gestor de Mão de
Obra do Trabalho
Portuário Avulso do Porto
Organizado de Ilhéus
(OGMOIL)

Contrato de
cessão de
uso não
onerosa

nº
256/2012

16/09/2022

Por mais 5
anos

123,29

nº 02/2010

03/02/2030

Por mais 20
anos

3.707,07

nº 03/2017

18/01/2037

Não

16,41

Empresa

Bahia Pesca S.A.
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(ANVISA)

Contrato de
cessão de
uso não
onerosa
Contrato de
cessão de
uso não
onerosa

Tabela 41 – Informações dos contratos de exploração do espaço portuário do Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Contrato de Cessão de Uso não Onerosa nº 256/2012, firmado com o Órgão Gestor de
Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Ilhéus (OGMOIL), é válido até 2022
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e, a partir dessa data, não poderá ser renovado. Entretanto, como é obrigação do Porto disponibilizar
estrutura ao OGMOIL, após o vencimento do Termo Aditivo será celebrado um novo contrato.
Já o contrato realizado com a Bahia Pesca S.A. é um Contrato de Cessão de Uso Não
Onerosa de terrenos, edificações e redes de serviços, destinados à instalação de um Terminal
Pesqueiro em Ilhéus. A realização de operações portuárias na área cedida, como movimentação
de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, é vedada. Todos os
investimentos necessários na área são obrigações da Bahia Pesca, devendo contar, entretanto,
com aprovação formal da CODEBA antes de sua execução. A Figura 80 ilustra a localização do
Terminal Pesqueiro em relação ao Porto de Ilhéus.

Figura 80 – Localização do Terminal Pesqueiro em relação ao Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Complexo Portuário de Ilhéus possui sete áreas disponíveis para arrendamento,
caracterizadas de acordo com sua destinação específica. Para essas áreas não existem
demonstrações formais de interesse e, portanto, podem ser consideradas sem previsão de
arrendamento. A Tabela 42 apresenta a relação dessas áreas arrendáveis.
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Nome da Área

Destinação

Área (m²)

I

Exploração de Atividades Portuárias

11.000,00

III

Instalação Portuária - Carga Geral e Granéis Sólidos

10.677,31

IV

Área afeta às operações - Para fins de Expansão Portuária

43.490,95

V

Carga Geral e Granéis Sólidos

8.000,00

VI

Carga Geral e Granéis Sólidos

8.025,00

VII

Carga Geral e Granéis Sólidos

8.025,00

VIII

Área afeta às operações - Expansão Portuária, Carga Geral e Granéis

17.683,76

IX

Instalação Portuária - Expansão Portuária Carga Geral e Granéis

100.000,00

Tabela 42 – Informações áreas disponíveis para arrendamento no Porto de Ilhéus 17
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A localização das áreas disponíveis para arrendamento no Porto de Ilhéus é
apresentada na Figura 81.

Figura 81 – Localização das Áreas Arrendáveis no Porto de Ilhéus
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
No que tange aos instrumentos de planejamento e gestão adotados pela CODEBA nos
portos sob sua administração, a Autoridade Portuária informou que se utiliza de um

As áreas II e IIA não foram consideradas disponíveis para arrendamento por se tratarem de áreas destinadas a
instalações de apoio administrativo.
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Planejamento Estratégico e de um Plano de Negócios. O planejamento foi realizado com base
na análise estratégica proveniente dos Planos Mestres do Porto de Ilhéus, de 2012, e dos portos
de Salvador e de Aratu-Candeias, ambos datados de 2015. O horizonte de planejamento
adotado é de 2017 a 2021 para o Planejamento Estratégico e para o Plano de Negócios.
A Autoridade Portuária não possui nenhum programa de qualidade implantado. No
entanto, são enviadas informações de monitoramento, pela CODEBA, para a ANTAQ, de acordo com
o modelo estabelecido pela agência. A Figura 82 consolida o diagnóstico a respeito das características
gerais observadas quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de
informações gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária do Complexo Portuário de Ilhéus.

Figura 82 – Planejamento estratégico e comercial da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto ao alinhamento das ações de planejamento da CODEBA com os instrumentos
de planejamento do setor, salienta-se que foram observados indicadores positivos vinculados
às diretrizes do PNLP ou ao Plano Mestre anterior do Porto, como por exemplo o Índice de
Movimentação de Cargas Granel (t), cuja meta do setor era 10.800.000 e o Porto realizou
11.300.000, e a Taxa Média de Ocupação dos Berços, cuja meta era 67,90% e o Porto de Ilhéus
realizou 71,10%.
No que se refere ao planejamento comercial, há setores específicos na sede da CODEBA
responsáveis pela gestão comercial dos portos: a Diretoria de Desenvolvimento e Gestão
Comercial e a Gerência de Desenvolvimento de Negócios. Cabe a elas realizar o planejamento
do desenvolvimento de negócios, atender clientes, credenciar, certificar e fiscalizar os
operadores portuários e arrendatários, e desenvolver estudos e projetos compatíveis com suas
competências. Apesar disso, a administração portuária não possui um Plano Comercial
estruturado para atração de novos tipos de carga em nenhum dos portos sob sua gestão e não
realiza ações de promoção comercial.
Sobre os sistemas integrados, observou-se que a CODEBA dispõe de um Enterprise
Resource Planning (ERP) para sua gestão administrativa. Em todos os Portos sob seu domínio,
os módulos disponíveis e parcialmente integrados são o de compras, contratos, folha de
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pagamento, patrimônio, almoxarifado, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, custos,
contabilidade, processos jurídicos, orçamento e licitação.
A próxima seção apresenta informações referentes ao quadro de funcionários da
CODEBA e dos portos de Ilhéus, Salvador e Aratu-Candeias.

RECURSOS HUMANOS
A CODEBA é responsável pela administração dos portos de Ilhéus, Salvador e AratuCandeias. Desse modo, a Companhia possui um total de 314 funcionários distribuídos entre os
três portos. Há uma concentração de 25% de pessoal no cargo de guarda portuário, que
contabiliza 81 funcionários. A Tabela 43 – Relação do cargo e quantitativo dos funcionários da
CODEBA apresenta a quantidade de pessoal por cargo ocupado na CODEBA.
Cargo

Quantitativo dos funcionários

Guarda Portuário
TPO 18 – Apoio Administrativo
Inspetor da Guarda Portuária
TPO – Controle Portuário
Fiel Armazém
Engenheiro
Chefe de Serviço
Gerente
Assistente Tec. Administrativo
Técnico de Sistemas Portuários
APO 19 – Economista
TPO – Manutenção e Obras
TPO – Fisc. de Segurança do Trabalho
APO – Gestão Portuária
Membro Conselho Fiscal
Assessor
APO – Administrador
Membro do Conselho de Administração
Agente
Membro do Conselho de Administração
APO – Advogado
APO – Contador
Outros
Total

81
49
16
15
13
12
11
10
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
20
314

Tabela 43 – Relação do cargo e quantitativo dos funcionários da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

18
19

Técnico Portuário.
Analista Portuário.
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Os cargos apresentados na função “Outros” representam aqueles que possuem
apenas uma ou duas pessoas em seu exercício, tais como os cargos de gerência, de presidência,
de médico e sanitarista, por exemplo.
A maioria dos funcionários da CODEBA encontram-se alocados na Sede, em Salvador,
que conta também com os conselheiros que servem a todos os portos. O Gráfico 27 apresenta
a lotação de pessoal por instalação portuária.
1%

2%

Sede

11%

39%

Porto de Aratu-Candeias
Porto de Salvador

23%

Porto de Ilhéus
Cedidos
ASHFRA

24%

Gráfico 27 – Lotação de Pessoal da CODEBA por Complexo Portuário
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto à distribuição de pessoal por setor, percebe-se uma predominância nas
Gerências de Guarda Portuária (GUASAL – Guarda Portuária do Porto de Salvador, GUAART –
Guarda Portuária do Porto de Aratu-Candeias e GUAPIL – Guarda Portuária do Porto de Ilhéus),
que concentram 33% dos funcionários da Companhia.
O Gráfico 28 apresenta a distribuição de funcionários por setor na CODEBA.
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1% 1%
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Guarda Portuária do Porto de Salvador
Guarda Portuária do Porto de Aratu-Candeias
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Guarda Portuária do Porto de Ilhéus
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Gerência de Desenvolvimento de Negócios
Cedidos
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Gerência Jurídica
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Gerência de Auditoria Interna
Outros
ASHFRA - Administração da Hidrovia do São Francisco

Gráfico 28 – Distribuição dos funcionários por setores da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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O Gráfico 29 apresenta a distribuição dos funcionários entre efetivos e comissionados.
Observa-se que 86% dos colaboradores são efetivos. Apesar disso, destaca-se que a totalidade
dos cargos de gerência são comissionados.
4%
2%

1%

7%

ASHFRA
Efetivo
Cedidos
Comissão
86%

Conselheiro

Gráfico 29 – Distribuição dos funcionários da CODEBA por tipo de vínculo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto ao nível educacional dos funcionários, verifica-se que 29% dos colaboradores
da CODEBA possuem nível superior completo, enquanto 65% dos funcionários possuem o ensino
médio completo. O Gráfico 30 ilustra a distribuição dos funcionários por nível de formação.
1%

29%

Ensino Fundamental
Ensino Médio
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65%

Ensino Médio Técnico
Ensino Superior

Gráfico 30 – Distribuição dos funcionários da CODEBA por nível de formação
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com relação à faixa etária dos colaboradores, é perceptível uma predominância de
funcionários com idades entre 40 e 60 anos, seguidos pelos funcionários entre 31 e 40 anos e
51 e 60 anos. Entretanto, também há um percentual de 16% de funcionários com idade superior
a 60 anos. No Gráfico 31 pode ser visualizada a distribuição por faixa etária dos colaboradores.
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16%
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Entre 41 e 50
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Acima de 60 anos

29%

7%

Não identificado

Gráfico 31 – Distribuição dos funcionários da CODEBA por faixa etária
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O último concurso para contratação de novos colaboradores para a CODEBA foi
realizado em 28 de fevereiro de 2016, por meio dos editais 01/2015 e 02/2015. As vagas
oferecidas foram para Analista Portuário, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico
Portuário e para Guarda Portuário. O percentual de evasão desse concurso situou-se entre 40%
e 50%, e, até a data do presente relatório, não há um novo concurso previsto.
A última atualização do Plano de Cargos e Salários e do Plano de Cargos Comissionados
é de 2014. Além disso, a Autoridade Portuária não possui um Plano de Demissão Voluntária, mas
há um projeto para a implantação deste com recursos próprios, o qual será vinculado ao
Programa de Modernização da Gestão Portuária.
A distribuição dos funcionários por tempo de serviço é exposta no Gráfico 32.

1%
11%
36%

De 1 a 10 anos de serviço
De 11 a 30 anos
De 31 a 40 anos
41 anos ou mais

35%
17%

Não identificado

Gráfico 32 – Distribuição dos funcionários da CODEBA por tempo de serviço
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No que tange à capacitação de pessoal, a CODEBA possui um planejamento formal de
treinamentos e capacitações, o qual visa aprimorar as competências institucionais por meio do
desenvolvimento do capital humano da companhia. A oferta de cursos se dá tanto por meio da
consideração de competências, que são mapeadas por área, quanto por demanda das diretorias.
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O Plano de Capacitação da CODEBA prevê a realização de avaliação dos resultados dos
esforços de treinamento. Essa avaliação ocorre após a realização dos cursos, mediante
preenchimento de um formulário de avaliação pelos funcionários capacitados. Além disso, foi
informado pela Autoridade Portuária que, em 2016, a CODEBA contou com o apoio da
consultoria especializada Deloitte para a implementação do Sistema de Avaliação de
Desempenho, ferramenta de acompanhamento do desempenho dos colaboradores. O processo
envolveu encontros tanto com os funcionários quanto com os gestores da Companhia, o que
proporcionou a identificação de pontos de melhoria, baseados em aspectos técnicos e
comportamentais. A partir desse diagnóstico prévio, foi elaborado um Plano de Ação, visando
orientar futuras ações da empresa.
Os treinamentos ofertados normalmente abrangem igualmente os colaboradores dos
portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, porém também são ofertados cursos específicos
para cada porto. Um exemplo de capacitação oferecida é o MBA em Gestão Portuária, realizado
em parceria com o Centro Universitário SENAI CIMATEC, cuja entrada de colaboradores se deu
mediante inscrição e atendeu a todos os interessados que se inscreveram e possuíam curso
superior completo. A Figura 83 apresenta o diagnóstico do Programa de Capacitação da
CODEBA. Nesse diagnóstico, a partir de um modelo referencial, é identificada a presença ou
ausência de uma série de atividades associadas a quatro etapas inerentes ao fluxo de
capacitação de pessoal. São elas: i) mapeamento de competências; ii) planejamento das
capacitações; iii) execução das capacitações; e iv) resultados das capacitações.
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Figura 83 – Processo e Características do Programa de Capacitação da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme comentado anteriormente e apresentado na Figura 83, observou-se que, de
acordo com os dados fornecidos pela administração portuária, o Programa de Treinamentos e
Capacitações da CODEBA abrange todas as etapas de um modelo referencial de capacitação. A
próxima seção apresenta uma análise financeira da CODEBA como um todo e também das
receitas e gastos do Porto de Ilhéus em específico.
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ANÁLISE FINANCEIRA
A CODEBA utiliza um modelo de contabilidade pelo regime de competência. Assim,
dispõe de demonstrativos que permitem o cálculo da totalidade dos indicadores financeiros.
Avaliando a aderência da Autoridade Portuária às ações de modernização da gestão
portuária propostas pela SNP/MTPA, observou-se que a CODEBA ainda não possui uma
sistemática de custeio implantada. A vantagem do referido sistema é que este permite mensurar
a representatividade dos custos de cada serviço e de cada setor nos gastos totais da Autoridade
Portuária, bem como auferir as fontes de recursos e sua alocação (como um sistema de custeio
baseado em atividades – ABC, por exemplo). Contudo, a CODEBA já adotou o plano de contas
padrão do setor portuário, instituído pela SNP/MTPA e pela ANTAQ.
A seguir é apresentada a análise dos indicadores financeiros da Autoridade Portuária
e, em seguida, são analisados os gastos, receitas e investimentos do Porto de Ilhéus. Os dados
utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros dos anos de 2012 a
2016 fornecidos pela CODEBA, por meio de questionário on-line e via correio eletrônico, quais
sejam: demonstrativos de resultado de exercício, balanços patrimoniais, fluxos de caixa,
balancetes analíticos, resumos de execução orçamentária e propostas de investimentos futuros.

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 33 apresenta a evolução desses indicadores.
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Gráfico 33 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral da CODEBA

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

O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira da empresa para
honrar, imediatamente, com seus compromissos de curto prazo, ou seja, ele relaciona o valor
disponível em caixa com o passivo circulante da empresa. Nos cinco anos analisados, o indicador
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diminuiu, com a maior diferença observada de 2012 – ano em que se obteve o maior nível
registrado – para 2013, passando de 1,76 para 1,42 (redução de 19%). De 2013 a 2015 o índice
manteve-se entre 1,40 e 1,42, porém de 2015 para 2016 uma nova redução (de 17%) foi
observada, fazendo com que o índice de 2016 se encontrasse no menor valor do período, com
1,18. Esse valor significa que havia R$ 1,18 de recursos disponíveis em caixa para cada R$ 1,00
de contas a pagar no curto prazo (passivo circulante).
A queda observada em 2016, apesar do aumento de R$ 78 milhões na conta de
“Disponível”, devido ao acréscimo no saldo de banco e aplicações financeiras, pode ser explicada
devido à criação no passivo circulante da conta “lucros a capitalizar”, no valor de R$ 15 milhões,
e ao aumento de R$ 62 milhões na conta “adiantamento para futuro de capital”, também do
passivo circulante. Segundo a Diretoria de Administrativa Financeira (DAF), esses aumentos no
ativo circulante e da conta de disponível entre 2015 e 2016 é decorrente da presença de recursos
para obra de ampliação do quebra-mar do Porto de Salvador (R$ 60,5 milhões). Esses recursos
são do Tesouro, com aporte da União, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), e estão em caixa, pois as obras estão paralisadas.
O indicador de liquidez corrente, por sua vez, verifica a capacidade de pagamento de
dívidas no curto prazo, considerando o 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). Como a conta disponível representou
mais de 75% do ativo circulante em todos os anos analisados, o indicador de liquidez corrente
apresenta comportamento similar ao do indicador analisado anteriormente, o de liquidez imediata.
Observa-se que o maior desempenho desse indicador ocorreu no ano de 2012, com o valor de 2,16.
Isso significa que a empresa possuía R$ 2,16 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo
circulante. Já o menor valor ocorreu no ano de 2016, quando a empresa possuía R$ 1,35 de ativo
circulante para cada R$ 1,00 de passivo circulante. A queda observada em 2016, conforme explicado
no indicador de liquidez imediata, pode ser explicada pela criação no passivo circulante da conta
“lucros a capitalizar”, pelo aumento na conta “adiantamento para futuro de capital”, também do
passivo circulante, e pelo aumento na conta “bancos” do ativo circulante. Apesar do ativo e do
passivo terem aumentado com os anos, o crescimento não foi proporcional, pois enquanto o ativo
circulante cresceu 81%, o passivo circulante apresentou um aumento de 191%. Devido a esse
crescimento não proporcional, o índice diminuiu ao longo dos anos analisados.
Já o índice de liquidez geral, que representa a capacidade da empresa para honrar com
seus deveres e compromissos já assumidos de médio e longo prazos, comparado aos demais
indicadores de liquidez, foi o que apresentou maior constância durante os anos. Nos anos
analisados, o indicador apresentou valores entre 1,25 e 1,44. Em 2015, foi constatado o maior
valor, sendo 1,44, o que significa que o porto possuía R$ 1,44 de ativo circulante e ativo
realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívidas. Esse resultado pode ter sido influenciado
pelo incremento de R$ 16 milhões no ativo circulante, devido ao aumento nas “aplicações
financeiras” e nas “contas a receber de clientes”.
Em suma, com a análise dos indicadores de liquidez da CODEBA, observou-se que a
empresa apresenta índices acima de 1, o que indica que há mais valores em ativo do que em
passivo, o que reduz o risco de inadimplência.
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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 34 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 34 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital da CODEBA

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

O índice de endividamento geral aponta o percentual aplicado em ativos com recursos
obtidos de terceiros. Em todos os anos analisados, o índice ficou inferior a 1, o que indica uma
baixa dependência da empresa em relação ao capital de terceiros. O indicador de endividamento
geral variou de 0,29 em 2012 para 0,35 em 2016. O resultado do ano de 2016 indica que a
empresa possuía 35% dos seus ativos adquiridos com capital de terceiros.
O índice de participação de capitais de terceiros, por sua vez, indica a dependência de
recursos de terceiros, ou seja, relaciona o passivo total com o patrimônio líquido da empresa. No
período de 2012 a 2015, o indicador apresentou uma tendência de diminuição. Já em 2016 houve
aumento em relação a 2015, chegando ao maior valor no período analisado (0,54), o que indica que
a empresa possuía R$ 54,00 de passivos exigíveis para cada R$ 100,00 de capitais próprios.
O indicador de imobilização do patrimônio líquido, por fim, reflete o nível de
engessamento dos recursos próprios, ou seja, quanto do patrimônio líquido da empresa está
alocado em ativos permanentes. Observa-se que o indicador permaneceu próximo de 1,
indicando que a CODEBA pode vir a ter uma maior dependência dos recursos de terceiros para
poder executar suas atividades. No entanto, em 2016 ocorreu uma diminuição de R$ 3,75 mi no
ativo permanente. Esse fato deveu-se a um impairment test 20 realizado pela empresa, o que fez
com que o ativo fosse reavaliado.

20 Impairment é uma palavra em inglês que significa, em sua tradução literal, deterioração. É uma regra segundo a
qual a companhia deverá efetuar, periodicamente, uma análise sobre a recuperação dos valores registrados no
imobilizado e no intangível (BRASIL, 1976).
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Enquanto os demais indicadores de estrutura de capital apresentaram valores abaixo
de 0,50, o índice de imobilização do patrimônio líquido manteve-se igual ou acima de 0,85 nos
anos analisados. Isso pode ter ocorrido devido aos valores do patrimônio líquido e do ativo
permanente serem muito elevados.

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.
O indicador de rentabilidade do patrimônio líquido analisa a relação entre o valor do lucro
líquido e os valores do patrimônio líquido. O indicador de rentabilidade dos investimentos, por outro
lado, analisa a relação entre o valor do lucro líquido e os valores do ativo total. No Gráfico 35 é
apresentado a trajetória dos valores desses dois indicadores durante os anos de 2012 a 2016.
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Gráfico 35 – Evolução do indicador rentabilidade do patrimônio líquido e dos investimentos da CODEBA
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na CODEBA, juntamente com o aumento do ativo total e do patrimônio líquido, o lucro
líquido também apresentou crescimento no período: deixou de ser negativo em -R$ 1,4 mi em
2012 para chegar a R$ 16,4 mi em 2016. Desde 2013, o lucro líquido da CODEBA encontra-se
positivo e crescente, sendo de R$ 10,2 mi em 2013, R$ 12,6 mi em 2014, R$ 14,3 mi em 2015 e
R$ 16,4 mi em 2016. Em função disso, os indicadores de rentabilidade dos investimentos e do
patrimônio líquido apresentaram-se com valores acima de 0 nesses anos.
Em relação à rentabilidade do patrimônio em 2016, seu valor de 0,05 significa que a
empresa lucrou R$ 5,00 para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Já na rentabilidade dos
investimentos, o valor de 0,03 em 2016 indica que a Companhia lucrou R$ 3,00 para R$ 100,00
de recursos aplicados em seu ativo total.
Quanto ao giro dos ativos, no Gráfico 36 é apresentada a trajetória do indicador nos
anos em análise.
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Gráfico 36 – Evolução do indicador de giro do ativo da CODEBA

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

Esse indicador mensura a quantidade de receita obtida com os ativos disponíveis, de
forma que pode ser interpretado como uma medida da eficiência desses ativos. Ele indica
quantas vezes as vendas representam o valor do ativo.
Nos cinco anos observados, o indicador não apresentou grande variação, devido ao
crescimento constante do ativo total e da receita operacional líquida, ficando entre 0,27 giros e
0,31 giros por ano. Em 2016, o valor do indicador foi de 0,27, evidenciando que, para cada
R$ 100,00 de ativo, a empresa obteve uma receita operacional líquida de R$ 27,00. Isso significa
um menor poder de geração de receitas em relação ao ano de 2015, quando esse indicador foi
de 0,31 (o maior do período analisado).
No Gráfico 37 é apresentada a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional
e líquida.
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Gráfico 37 – Indicadores de margem da CODEBA

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

O indicador de margem bruta mede a lucratividade auferida por nível de receita
operacional, ou seja, considera o lucro bruto frente à receita operacional líquida. Já os
indicadores de margem operacional e líquida consideram o lucro operacional e líquido,
respectivamente, em relação à receita operacional líquida.
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De 2012 a 2016 os indicadores sofreram variações decorrentes de diferentes fatores
que impactaram a lucratividade da CODEBA. O indicador de margem bruta, que infere o quanto
da receita operacional líquida foi revertido em lucro bruto, manteve-se acima das demais
margens, variando entre 0,39 a 0,50 nos anos supracitados. Tanto as receitas quanto o lucro
bruto aumentaram seu valor ao longo dos anos.
A margem operacional manteve-se próxima de 0 nos últimos cinco anos, o que indica
que, descontadas as despesas administrativas, pouco sobrou de lucro operacional. Já o indicador
de margem líquida apresentou valor negativo em 2012, devido ao prejuízo líquido obtido no
ano. Entre os anos de 2013 a 2016, a empresa apresentou margem líquida entre 0,10 e 0,13. O
valor de 0,13 em 2016, o maior do período analisado, significa que a empresa gerava R$ 13,00
de lucro líquido para cada R$ 100,00 de vendas líquidas.

Milhões

Em complemento aos índices analisados, o lucro líquido dos exercícios do período em
valores correntes é apresentado no Gráfico 38.
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Gráfico 38 – Lucro líquido da CODEBA – em valores correntes (2012-2016)

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

No ano de 2012, o porto obteve prejuízo de R$ 1,4 mi. Isso decorreu de um aumento
dos custos dos serviços prestados e das despesas financeiras. Em relação aos custos dos serviços
prestados, o crescimento aconteceu devido à conta “custo com serviço de manutenção e
reparos”, motivada, segundo notas explicativas, pela contratação de serviços de recuperação
geral nas estruturas metálicas dos equipamentos operacionais e do pátio de minério do Porto
de Aratu-Candeias. Sobre as despesas financeiras, o aumento adveio de um aumento nas
“outras atualizações monetárias” e nos “encargos sobre Portus”, sendo Portus o Instituto de
Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar.
A partir de 2013, a empresa começou a obter lucro. Tal lucro pode ser explicado pelo
aumento, conforme os anos, das receitas com “serviços de exploração e administração dos
portos”, que passaram de R$ 97,3 mi em 2012 para R$ 131,8 mi em 2016, além do resultado
financeiro líquido, que a partir de 2015 obteve saldo positivo, passando de -R$ 1 mi em 2014
para R$ 426 mil em 2015, chegando a R$ 630 mil em 2016. Esses saldos financeiros positivos em
2015 e 2016 podem ser explicados pelas “multas contratuais de arrendamentos” pagas com
atraso em 2015 e pelo não pagamento de “encargos sobre Portus” em 2016.
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Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e despesas da
CODEBA, bem como o comportamento dessas contas no Porto de Ilhéus durante o período de
2012 a 2016.

ANÁLISE DOS GASTOS E RECEITAS DA AUTORIDADE
PORTUÁRIA

Milhões

De forma a analisar o desempenho global das receitas e gastos da Autoridade
Portuária, no Gráfico 39 é evidenciado o histórico da CODEBA entre os anos de 2012 a 2016.
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Gráfico 39 – Receitas e gastos da CODEBA — em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Exceto em 2012, quando os gastos foram de R$ 1,6 milhão maiores do que as receitas,
nos demais anos analisados as receitas da CODEBA foram sempre maiores do que os gastos. A
maior diferença entre os dois montantes foi observada no ano de 2016, quando as receitas
superaram os gastos em R$ 26,5 milhões.

Milhões

No Gráfico 40 e no Gráfico 41 é possível avaliar a contribuição das unidades portuárias
e da Sede para o desempenho global dos gastos e receitas da CODEBA.
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Gráfico 40 – Gastos da CODEBA por unidade portuária e sede — em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Milhões

Ao observar o Gráfico 40, é possível identificar que o Porto de Aratu-Candeias e a Sede
compõem os maiores montantes, representando, em média, 36,45% e 34,86% de todo o gasto anual
da CODEBA, respectivamente. O Porto de Salvador, em média, representou 19,31% do gasto anual da
Companhia, enquanto o Porto de Ilhéus teve uma participação média de 9,38% nesse gasto.
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Gráfico 41 – Receitas da CODEBA por unidade portuária e Sede — em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação às receitas, em média, o Porto de Aratu-Candeias apresentou a maior
participação na receita anual auferida pela COBEBA, de 55,23%. Já o Porto de Salvador teve uma
participação média de 31,79% na receita anual, enquanto a Sede e o Porto de Ilhéus
representaram, em média, 5,34% e 7,64% dessa receita, respectivamente.
Na seção a seguir é analisado o desempenho do Porto de Ilhéus quanto à sua
arrecadação (receitas) e aos seus gastos (custos e despesas) ao longo dos anos de 2012 a 2016.
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A totalidade das receitas e dos gastos do Porto de Ilhéus e suas respectivas trajetórias,
relacionadas com a movimentação total, são apresentadas no Gráfico 42.
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Gráfico 42 – Receitas e gastos do Porto de Ilhéus: em valores reais (IGP-M,2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que, no período analisado, apenas em 2015 as receitas totais do Porto de
Ilhéus apresentaram-se maiores do que seus gastos, com uma diferença positiva de R$ 8,4
milhões. Nos outros anos, os custos e as despesas apresentaram montante superior ao das
receitas, sendo que a maior diferença ocorreu no ano de 2014, com R$ 6,4 milhões, e a menor
em 2016, no valor de R$ 1,8 milhões. Já em 2012 e 2013 foram apresentadas margens negativas
de R$ 2,1 milhões e R$ 2,6 milhões, respectivamente.
A seguir, analisa-se a composição dos gastos e das receitas do Porto de Ilhéus, bem
como a sua relação com a movimentação do Porto Organizado (gastos e receitas unitários).
Busca-se, dessa forma, identificar os principais destinos dos gastos e as principais fontes de
receitas da Autoridade Portuária no Porto de Ilhéus.
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No Gráfico 43 apresenta-se a trajetória dos gastos do Porto de Ilhéus no período
mencionado, com valores atualizados para o ano de 2016 com base no Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M).
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Gráfico 43 – Gastos do Porto de Ilhéus: em valores reais (IGP-M, 2016)

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

As contas de gastos totais do Porto de Ilhéus são divididas em despesas gerais e
administrativas e despesas financeiras. Essas últimas apresentaram uma representatividade
muito baixa, uma vez que as despesas gerais e administrativas representaram, em média,
99,97% das despesas totais nos anos analisados. Estão dentro das despesas gerais e
administrativas: “Despesa com pessoal e encargos”, “despesas com materiais”, “serviços de
manutenção e reparos”, “serviços prestados por terceiros”, “encargos operacionais”, “outros
encargos”, “despesas de depreciação”, “despesas tributárias” e “despesas não dedutíveis”.
Com exceção do ano de 2014, as despesas totais apresentaram valores entre R$ 10
milhões e R$ 12,0 milhões, sendo que o menor valor analisado foi em 2016, com o valor de
R$ 10,9 milhões. O ano de 2014, excepcionalmente, foi o que apresentou o maior montante de
despesas incorridas no Porto de Ilhéus, no valor de R$ 16,3 milhões.
A conta com maior proporção ao longo dos anos foi a das “despesas com pessoal e
encargos”, representando, em média, 48,47% da composição total anual, com o maior valor
(R$ 6,0 milhões) observado em 2012. O maior aumento do total dos gastos ocorreu de 2013
para 2014, no valor de R$ 4,9 milhões, passando de R$ 11,4 milhões para R$ 16,3 milhões, devido
ao aumento da conta “serviços de manutenção e reparos”, causado pelo uso dos serviços de
dragagem. De 2014 para 2015 ocorreu a maior queda, de R$ 4,3 milhões, causada pela
diminuição da conta “serviços de manutenção e reparos”, pelo fato do serviço de dragagem ter
sido um gasto excepcional.
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Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 44, com valores
atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 44 – Gastos unitários do Porto de Ilhéus (R$/t): em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Analisando-se os custos totais unitários, percebe-se uma variação conforme a
movimentação. O ano de 2016 apresentou o maior valor dos gastos totais por tonelada
(R$ 51,95), devido à queda da movimentação, a qual não foi acompanhada por uma queda
proporcional dos gastos totais.

212

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

Receitas

R$25,00

600

R$20,00

500

R$15,00

400

R$10,00

300

R$5,00

200

R$-

2012

2013

2014

2015

2016

Milhares de t

Milhões

O Gráfico 45 apresenta a evolução das receitas operacionais líquidas com valores
atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 45 – Receitas do Porto de Ilhéus: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As receitas totais do Porto de Ilhéus são auferidas em grande parte pela receita
operacional. Essa receita operacional é dividida em itens que fazem parte da Tabela I de
arrecadação tarifária referente à utilização da infraestrutura (marítima, de acostagem e
terrestre) e nos itens que compõem a Tabela II de serviços e facilidades (armazenagem,
equipamentos portuários e diversos). Em valores reais, o ano de 2015 apresentou o maior
montante (R$ 19,0 milhões), enquanto em 2013 foi observado a menor receita (R$ 8,5 milhões).
As tabelas tarifárias do Porto de Ilhéus são definidas da seguinte forma:
» Tabela I – Utilização de infraestrutura (marítima, acostagem e terrestre)
» Tabela II – Serviços e facilidades (armazenagem, equipamentos portuários e serviços diversos)

Na Tabela 44 é possível identificar as receitas com a Tabela I – Utilização de
infraestrutura e sua composição.
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Família

2012 (R$)

2013 (R$)

2014 (R$)

2015 (R$)

2016 (R$)

Marítima

2.648.391,38

1.804.726,43

2.393.600,84

1.724.461,97

1.436.448,91

Acostagem

748.071,96

743.667,65

894.115,91

649.736,61

549.388,41

Terrestre

3.199.188,90

2.264.807,14

2.709.092,64

2.210.406,11

1.588.434,11

Total

6.595.652,24

4.813.201,22

5.996.809,40

4.584.604,69

3.574.271,43

Tabela 44 – Receita tarifária do Porto de Ilhéus pela Tabela I (Utilização de infraestrutura): em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É possível observar na Tabela 44 que as receitas marítimas e terrestres compõem a
maior parte da arrecadação com a Tabela I, sendo 2012 o ano em que se observaram os maiores
montantes. A receita de acostagem, por sua vez, apresentou seu maior valor em 2014.
Em relação às receitas da Tabela II e sua composição, é possível observá-las na Tabela 45.
Família

2012 (R$)

2013 (R$)

2014 (R$)

2015 (R$)

2016 (R$)

Armazenagem

833.553,05

2.514.841,57

2.713.618,30

13.573.512,72

5.967.598,38

Equipamentos
Portuários

941.549,53

560.813,76

775.334,31

103.915,72

305.606,13

Diversos

568.041,81

650.426,41

817.627,47

727.381,97

464.390,26

Total

2.343.144,39

3.726.081,74

4.306.580,08

14.404.810,41

6.737.594,77

Tabela 45 – Receita tarifária do Porto de Ilhéus pela Tabela II (Serviços e facilidade): em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação à Tabela 45, é possível observar que a receita com armazenagem, que
produz receita operacional, apresentou os maiores valores das receitas tarifárias a partir de
2013, com 2015 apresentando o maior valor, de R$ 13,6 milhões, significando um aumento de
400% em relação a 2014. Esse aumento ocorreu devido à empresa Magnesita, arrendatária do
Porto de Aratu-Candeias, ter operado no Porto de Ilhéus no referido ano, em razão deste
oferecer menor tempo de espera e custos de armazenagem, conforme abordado na seção 2.5.2.
As receitas com equipamentos portuários e receitas diversas apresentaram seus maiores valores
em 2012 e 2014, respectivamente.
Sobre as receitas não operacionais, seu maior valor ocorre pelas receitas imobiliárias,
que são dos contratos de cessões de usos onerosos de áreas, tendo o maior valor apresentado
em 2013 (R$ 700 mil). Como no Porto de Ilhéus não existem arrendamentos, esse tipo de receita
acaba tendo valores baixos, quando comparado ao montante de receitas tarifárias.
As receitas auferidas por tonelada movimentada são apresentas no Gráfico 46, com os
valores atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 46 – Receitas unitárias do Porto de Ilhéus (R$/t): em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que as receitas por tonelada não acompanharam a movimentação
portuária total. Devido ao alto valor da receita com armazenagem em 2015 e 2016, esses foram
os anos que apresentaram o maior resultado, de R$ 49,42 e R$ 43,20, respectivamente. Apesar
do aumento da movimentação de minério, metais e pedras (magnesita), houve uma queda em
maior proporção da soja, causando a queda de movimentação total.
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O Gráfico 47 apresenta a margem de contribuição (gastos deduzidos das receitas) por
tonelada de carga movimentada. Os valores monetários foram atualizados ao valor de 2016 com
base no IGP-M.
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Gráfico 47 – Margem de contribuição unitária do Porto de Ilhéus (R$/t): em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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A margem unitária do Porto de Ilhéus apresentou resultados negativos em todos os
anos analisados, exceto 2015. O valor unitário apresentado em 2015 foi de R$ 20,44, causado
pelo aumento de 400% na receita de armazenagem nesse ano, devido à empresa Magnesita ter
operado no Porto de Ilhéus. Já a menor margem ocorreu em 2014, no valor negativo de R$
12,72, devido ao aumento da conta “serviços de manutenção e reparos”, causado pelo uso dos
serviços de dragagem.

INVESTIMENTOS
Os investimentos realizados nos portos de Aratu-Candeias, Ilhéus e Salvador por parte
de sua Autoridade Portuária são empregados em adequações de instalações portuárias,
ampliação de estruturas de acesso aquaviário, implantação de terminal para passageiros, e
manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos. No Gráfico 48
são apresentados esses valores que, para serem comparáveis ao longo do tempo, foram
atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 48 – Histórico do montante de investimento público da CODEBA (valores atualizados para 2016
pelo IGP-M)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos últimos cinco anos, foram executados, em média, 13,7% do total orçado para
investimento. O ano de 2013 concentrou o maior volume de investimentos executados da
CODEBA, os quais representaram 22% do total orçado, sendo o único ano em que houve
aumento, tanto de montante de investimento orçado quando porcentagem de execução. Os
principais investimentos realizados em 2013 foram direcionados à adequação de instalações de
acostagem, movimentação e armazenagem de cargas do Porto de Aratu-Candeias, no valor de
R$ 20 milhões, e na Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Salvador,
com o valor de R$ 15 milhões. Nos anos seguintes, ocorreram diminuições nos valores orçado e
executado, e na relação entre ambos, com o ano de 2016 apresentando a menor porcentagem
de execução de orçamento no período analisado (5,3%). Em valores reais, em 2016, a CODEBA
orçou o valor de R$ 157,7 mi em investimentos e executou apenas R$ 8,3 mi.
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Milhões

Os montantes orçados e executados foram oriundos de duas fontes: i) recursos
próprios da CODEBA; e ii) recursos da União. No Gráfico 49 são apresentados os valores orçados
e executados por fonte de recursos.
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Gráfico 49 – Histórico do montante de investimento público nos portos de Aratu-Candeias, Ilhéus e
Salvador por fonte de recurso (valores atualizados para 2016 pelo IGP-M)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que a maior parte dos investimentos da CODEBA advém de recursos da
União, que em todos os anos do período analisado superaram o valor orçado com recursos
próprios. Além disso, com exceção de 2015 e 2016, os valores de investimentos executados com
recursos da União também foram superiores aos valores executados com recursos próprios da
CODEBA. No histórico dos últimos cinco anos, em média, foram orçados anualmente R$ 132,4
milhões de recursos da União e R$ 42,4 milhões de recursos próprios.
Na Tabela 46 são apresentados os principais investimentos executados durante os
anos analisados.
Projeto
Implantação de terminal marítimo de passageiros no Porto de Salvador (BA)
Adequação de instalação de proteção à atracação e operação de navios no Porto
de Salvador (BA)
Adequação de instalações de acostagem e de movimentação de armazenagem
de cargas no Porto de Salvador (BA)
Adequação de instalações de proteção e atracação de navios no Porto de AratuCandeias (BA)
Adequação de instalações de acostagem e de movimentação e armazenagem de
cargas do Porto de Aratu-Candeias (BA)
Implantação de terminal marítimo de passageiros no Porto de Salvador (BA)
Adequação de instalações de acostagem e de movimentação de armazenagem
de cargos no Porto de Salvador (BA)
Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos*
Implantação de terminal marítimo de passageiros no Porto de Salvador (BA)
Adequação de instalações de acostagem e de movimentação e armazenagem de
cargas do Porto de Aratu-Candeias (BA)
Adequação de instalações de circulação no Porto de Salvador (BA)
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Valor do
investimento

Ano

R$ 8.675.401,00

2012

R$ 2.984.208,00

2012

R$ 2.106.714,00

2012

R$ 1.905.000,00

2012

R$ 20.564.027,00

2013

R$ 15.345.172,00

2013

R$ 1.697.793,00

2013

R$ 292.131,00

2013

R$ 14.896.440,00

2014

R$ 9.063.320,00

2014

R$ 447.760,00

2014
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Valor do
investimento

Ano

R$ 161.542,00

2014

Adequação de instalações de circulação no Porto de Salvador (BA)

R$ 10.672.045,00

2015

Implantação de terminal marítimo de passageiros no Porto de Salvador (BA)

R$ 3.326.426,00

2015

Ampliação do quebra-mar no Porto de Salvador (BA)

R$ 463.356,00

2015

Adequação de instalações de acostagem e de movimentação e armazenagem de
cargas do Porto de Aratu-Candeias (BA)

R$ 151.440,00

2015

Adequação de instalações de circulação no Porto de Salvador (BA)

R$ 3.779.275,00

2016

Ampliação do quebra-mar no Porto de Salvador (BA)

R$ 3.563.712,00

2016

Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos*

R$ 724.716,00

2016

Implantação de sistema de apoio ao gerenciamento da infraestrutura portuária*

R$ 177.778,00

2016

Projeto
Estudos e projetos para infraestrutura portuária*

Tabela 46 – Principais investimentos da CODEBA (2012-2016)
* Investimentos direcionados à Autoridade Portuária, sem especificar a que porto estão destinados.
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 46 buscou apresentar os cinco maiores investimentos executados nos anos de 2012
a 2016. Percebe-se uma repetição nos projetos que foram executados durante os diversos anos
analisados. Como citado anteriormente, os projetos são focados em adequação de instalações
portuárias e ampliação do quebra-mar no Porto de Salvador. Os projetos executados durante os anos
de 2012 a 2016 foram: adequação de instalações de acostagem e de movimentação e armazenagem
de cargas do Porto de Aratu-Candeias; implantação de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de
Salvador; adequação de instalações de acostagem e de movimentação de armazenagem de cargas no
Porto de Salvador; ampliação do quebra-mar no Porto de Salvador; implantação de Sistema de Apoio
ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária; e manutenção e adequação de bens móveis, veículos,
máquinas e equipamentos.
Na Tabela 47 é possível identificar a relação entre o número de projetos orçados e
executados durante os anos de 2012 a 2016.
Ano

Número de projetos
orçados

Número de projetos
executados

Percentual anual de
execução de projetos

2012

20

10

50%

2013

22

9

41%

2014

22

6

27%

2015

21

7

33%

2016

19

5

26%

Tabela 47 – Relação entre número de projetos orçados e executados (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No ano de 2012, observou-se o maior número de projetos que tiveram algum
percentual de execução. A partir disso, o número de projetos executados diminuiu e, em 2016,
apenas cinco projetos foram executados.
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A Tabela 48 elenca os projetos e ações previstas para os anos futuros no Porto de
Ilhéus, com informações retiradas de questionário on-line. Estão detalhados a fonte do recurso,
o valor do investimento e as datas de início e fim de cada projeto/ação. Também é possível
identificar os projetos que contarão com recursos próprios e com recursos da União.
Projeto/Ação
143U - Adequação de
Instalações Gerais e de
Suprimentos no Porto de
Ilhéus
143M - Adequação de
Instalações de Circulação no
Porto de Ilhéus
143R - Adequação de
Instalações de Proteção à
Atracação e Operação de
Navios no Porto de Ilhéus
143K - Adequação de
Instalações de Acostagem e
de Movimentação e
Armazenagem de Cargas no
Porto de Ilhéus

Valor do
investimento

Fonte do
recurso

Data prevista
para início

Data prevista
para conclusão

R$ 17.000.000,00

União

R$ 3.500.000,00

Geração
Própria

1/1/2018

31/12/2019

R$ 6.000.000,00

Geração
Própria

1/1/2018

31/12/2019

R$ 6.000.000,00

Geração
Própria

1/1/2018

31/12/2019

R$ 2.500.000,00

Geração
Própria

1/5/2017

31/12/2018

Tabela 48 – Investimentos públicos no Porto de Ilhéus de 2017 a 2021 21
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 48 percebe-se que existem quatro projetos planejados, sendo dois já
orçados nos anos anteriores (adequação de instalações gerais e de suprimentos, e adequação
de instalações de proteção à atracação e operação de navios) e dois novos projetos (adequação
de instalações de circulação e a adequação de instalações de acostagem e de movimentação e
armazenagem de cargas). Todos os projetos dependem de recursos próprios, integralmente
(143M, 143R, 1434) ou parcialmente (143U).

21

Informações obtidas no questionário on-line, acessado no dia 23/04/2018.
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9. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de
Ilhéus, de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados nele. 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 sua situação atual, 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 Complexo Portuário.

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

FORÇAS
»

Complexo Portuário inserido em uma região com posição consolidada como destino
turístico: os atrativos naturais e históricos da região de Ilhéus – como as praias do litoral sul
e norte, as atrações relacionadas às fazendas de cacau e os locais históricos na região central
da cidade – fazem com que o Complexo se consolide como importante ponto de recepção
de navios de cruzeiro.

»

Possibilidade de ampliação da infraestrutura de armazenagem: como descrito na seção
3.1.3, o Porto de Ilhéus dispõe de grandes áreas para ampliação de sua capacidade de
armazenagem, as quais podem ser pavimentadas para a construção de pátios ou armazéns,
além do silo do antigo moinho, que pode ser revitalizado e colocado em operação.

»

Capacidade de cais para atender à demanda prevista para o Porto de Ilhéus: de acordo
com o estudo realizado, a capacidade de movimentação no cais no Porto deve suprir toda
a demanda projetada no horizonte de planejamento. Durante a temporada de navios de
cruzeiros, entretanto, podem surgir maiores filas de espera, uma vez que estas
embarcações possuem prioridade de atracação, fazendo com que durante sua operação,
seja impossibilitada a atracação de navios de carga.

»

Condições favoráveis de infraestrutura na maioria das rodovias da hinterlândia: verifica-se que
as rodovias BR-415, BR-101 e BA-262, situadas na hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus,
apresentam boas condições de conservação do pavimento e das sinalizações verticais e
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»

»

»

»

horizontais, variando entre boas e regulares. Boas condições de infraestrutura contribuem com a
segurança dos condutores que trafegam nas rodovias da hinterlândia.
Condições de pavimentação satisfatórias nas vias internas do Porto de Ilhéus: as vias
internas do Porto apresentam boas condições de conservação do pavimento. A manutenção
do pavimento em boas condições na área interna portuária contribui para que a operação
portuária transcorra de forma eficiente e diminua as possibilidades de acidentes, mitigando
prejuízos financeiros e maximizando a segurança dos usuários.
Comunicação e interatividade entre a Autoridade Portuária e a Prefeitura de Ilhéus: há
articulação entre o Poder Público (por parte da Prefeitura de Ilhéus) e o Porto de Ilhéus,
visando mitigar impactos da atividade portuária. Nesse sentido, pode-se destacar a atuação
conjunta para a realização de ações que visam a diminuição do carregamento de
sedimentos como a construção de espigões.
Atendimento integral da CODEBA aos requisitos básicos do fluxo de capacitação de
pessoal: observou-se que as capacitações na CODEBA atendem aos requisitos básicos de
mapeamento de competências, planejamento, execução e avaliação de resultados. Essa
completa sistemática das capacitações possibilita melhorar a qualificação da mão de obra
da Autoridade Portuária e, consequentemente, aprimorar os serviços prestados.
Bons resultados financeiros da CODEBA: nos anos analisados, os indicadores de liquidez
corrente, imediata e geral apresentaram valores acima de 1,00. Esses indicadores
influenciam os resultados financeiros da CODEBA, que apresenta lucro líquido positivo
desde 2013. Isso configura segurança financeira quanto ao pagamento das suas obrigações
de curto e longo prazo, diminuindo o risco de inadimplência.

FRAQUEZAS
»

»
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Calado máximo recomendado inferior ao calado de parte das embarcações que
frequentam o Porto de Ilhéus: cerca de 32% das embarcações que frequentaram o Porto
no ano-base (2016) tiveram que navegar aliviadas, devido às características do canal de
acesso que não permitem embarcações com calado acima de 9,3 m.
Profundidade inadequada do cais do Porto de Ilhéus: como salientado por operadores
portuários, pela Autoridade Portuária e por outros players que atuam no Porto, o pequeno
calado operacional homologado (9,3 m) é um limitante tanto para navios de cruzeiro, quanto
para os de carga. As embarcações com lotes médios maiores são impossibilitadas de atracar
devido à profundidade das instalações portuárias, tornando o Porto menos competitivo.

»

Perspectiva de déficit na capacidade de armazenagem: conforme observado na seção 3.2.3, a
estrutura de armazenagem atual no Porto de Ilhéus pode se tornar um limitante das operações
portuárias, uma vez que navios com lotes maiores tendem a utilizar toda a capacidade estática que
o Porto dispõe. Além disso, a maioria das cargas movimentadas em Ilhéus têm alto tempo de giro,
resultando em uma baixa capacidade dinâmica de armazenagem.

»

Baixa produtividade e equipamentos pouco efetivos: os equipamentos no Porto de Ilhéus,
tanto de cais quanto de retroárea, são antigos e não operam com plena capacidade,
implicando, portanto, em tempos operacionais elevados.

»

Condições desfavoráveis de trafegabilidade nas rodovias da hinterlândia: apesar de as
condições de pavimentação e de sinalização serem adequadas, de modo geral, as rodovias
BR-415 e BR-101 apresentam segmentos cujos níveis de serviço para os cenários atual e

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

»

»

»

»

»

futuro de demanda de tráfego indicam condições de trafegabilidade instáveis e desfavoráveis.
Destacam-se os trechos da Rodovia BR-415, próximo a Itabuna, que, atualmente, já apresentam
níveis de serviço D e E, apontando para uma condição de tráfego instável, em que se percebe a
intermitência na velocidade dos condutores devido ao elevado volume de automóveis que
compartilham a via. Tal situação é observada especialmente aos finais de semana, quando muitos
veículos seguem em direção às praias do litoral.
Infraestrutura viária insatisfatória nos segmentos do Semianel Viário de Itabuna: verifica-se que
no Semianel Viário de Itabuna as condições de conservação do pavimento encontram-se ruins,
mesmo cenário encontrado para suas sinalizações vertical e horizontal. Condições ruins de
pavimentação e sinalização geram insegurança aos usuários que trafegam nas vias que, aliado à
presença de buracos e desgastes do pavimento, relatado pelos usuários e verificados in-loco, pode
acarretar em riscos de acidentes e prejuízos aos condutores.
Elevado tráfego de veículos no acesso principal ao Porto de Ilhéus: o principal acesso ao
Porto de Ilhéus, na região do seu entorno, apresenta, de maneira geral, boas condições de
infraestrutura do pavimento. Contudo, o elevado volume de veículos decorrente do tráfego
urbano que circula diariamente nas vias que compões seu acesso, em especial a Av. Itabuna,
dificulta as condições de trafegabilidade e configura-se um gargalo no acesso ao Porto.
Ademais, por perpassarem por áreas urbanas, ao longo dessas vias há muitos
estabelecimentos comerciais, intensificando, ainda, o risco de acidentes.
Carência de áreas para estacionamento de caminhões e de sistema de agendamento de
chegadas: observa-se que os procedimentos de entrada e saída dos veículos não ocorrem de
maneira ágil, sobretudo pelo fato de o Porto carecer de um sistema de agendamento de chegadas,
assim como de uma infraestrutura externa adequada que sirva de apoio à espera de caminhões.
Atualmente, a programação dos acessos ocorre de forma manual, através do cadastramento na
própria portaria, e posterior aguardo na Rua Tobias Barreto. A via, pertencente ao entorno
portuário, apresenta acostamentos precários ou mesmo inexistentes, não adequados ao
estacionamento de caminhões. Salienta-se que a existência de pátios adequados ao
estacionamento dos veículos de carga e de um sistema de agendamento com o devido
sequenciamento das chegadas, pode diminuir a formação de filas no acesso ao Porto, assim como
mitigar possíveis gargalos nas regiões do entorno e permitir uma gestão eficiente das operações
de carga e descarga, otimizando os recursos necessários.
Perspectiva de déficit de capacidade na Portaria Principal do Porto de Ilhéus: caso os
cenários futuros de projeção de demanda se concretizem e não sejam realizados
investimentos inerentes à ampliação dos gates e otimização dos procedimentos de
entradas e saídas, ocorrerá formações de filas na entrada e na saída do Porto de Ilhéus.
Dificuldades no acesso à Portaria Principal podem acarretar em atrasos no recebimento ou
expedição das cargas, prejudicando as operações portuárias, além de agravar as condições
de trafegabilidade nas vias do intraporto e do entorno portuário.
Porto de Ilhéus desprovido de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e de Segurança e
Saúde no Trabalho: a implementação das agendas ambientais portuárias e o
estabelecimento e execução do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) são algumas das
diretrizes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), além de serem uma
exigência da SNP/MTPA por meio da Portaria nº 104/2009 (BRASIL, 2009). A CODEBA
informou que não possui SGA implementado, sistema que permite realizar o controle
ambiental dos impactos da atividade, estruturar e consolidar seu núcleo ambiental, além
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de estruturar o atendimento às emergências, de forma padronizada e com melhorias
contínuas nos seus processos.
Dificuldade de atração de novos colaboradores por parte da CODEBA: Apesar de possuir
um planejamento formal e completo de treinamentos e capacitações, o percentual de
evasão do último concurso realizado pela CODEBA situou-se entre 40% e 50%. Isso denota
uma dificuldade de atração de novos colaboradores por parte da empresa, dificultando a
renovação e a qualificação do seu quadro de pessoal.
Ausência de sistema de custeio implantado na CODEBA: apesar de já ter adotado o plano
de contas padrão do setor portuário, instituído pela SNP/MTPA e pela ANTAQ, observou-se
que a Autoridade Portuária ainda não possui um sistema de custeio implantado. A utilização
deste sistema é de extrema importância para o gerenciamento da empresa e para o
embasamento do processo de tomada de decisão. Sem esse sistema, 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.
Desequilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais no Porto de Ilhéus: nos últimos anos,
as receitas tarifárias do Porto de Ilhéus representaram mais de 90% do valor total
arrecadado. Isso revela uma dependência da Autoridade Portuária em relação às receitas
tarifárias, as quais são diretamente influenciadas pela movimentação do Porto, fator
exógeno e fora do poder de gestão da CODEBA.
Poucas ações de investimento em infraestrutura por parte da Autoridade Portuária: o
Porto de Ilhéus tem recebido investimentos para projetos pontuais nos últimos cinco anos.
Em 2012, identificou-se a realização de investimentos em infraestrutura no Porto de Ilhéus,
com o valor de R$ 1,4 milhão na “adequação de instalações de proteção à atracação de
navios”. Nos demais anos, não foram realizados investimentos específicos em melhoria da
infraestrutura, apenas ações de manutenção que contemplaram todos os portos sobre a
administração da CODEBA, totalizando de R$ 2,6 milhões.

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

OPORTUNIDADES
»
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Perspectiva de movimentação de novas cargas no Porto de Ilhéus a partir de melhorias nas
condições de infraestrutura: possibilidade de movimentação de madeira, celulose, trigo e
contêineres em razão da localização do Complexo próxima a regiões produtoras desses bens.
Além disso, verifica-se a perspectiva de expansão na área de captação de grãos, englobando a
maior parcela do estado da Bahia e parte do norte de Minas Gerais. A consolidação da
movimentação dessas cargas está atrelada à implementação de melhorias nas condições do
Porto de Ilhéus referentes a aspectos como o calado e a infraestrutura portuária.
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»

»

»

»

»

»

»

Complementaridade com o Terminal Portuário Cotegipe (TPC) no escoamento da
produção do oeste baiano: a localização do Complexo de Ilhéus próxima da principal região
produtora de gêneros agrícolas da Bahia se constitui como uma oportunidade para a
manutenção do Complexo como alternativa para a exportação dos volumes de grãos produzidos
na região, haja vista a presença do TCP na mesma área de influência, responsável pela
exportação de 89% da produção de grãos da Bahia em 2016 (ALICEWEB, 2017).
Duplicação da BR-415: após a conclusão das obras de duplicação da BR-415, constata-se,
por meio da análise de cenários futuros, que haverá alívio à potencial demanda de tráfego
projetada para o trecho, indicados pelos níveis de serviço A, até proximidades de 2045,
frente ao atual LOS (do inglês – Level of Service) E. Dessa forma, espera-se que as melhorias
de infraestrutura da rodovia reflitam positivamente na trafegabilidade dos veículos de carga
com destino ao Porto de Ilhéus.
Implantação do Contorno Viário de Itabuna: a partir da implantação do Contorno Viário de
Itabuna, em continuação ao Semianel Viário existente, objetiva-se melhorar a infraestrutura
da região, interligando as principais rodovias e promovendo capacidade operacional
adequada, através do desvio do tráfego de passagem do perímetro urbano, sobretudo, de
caminhões com destino ao Complexo Portuário de Ilhéus.
Implantação do Contorno Viário de Ilhéus: caso se concretize, o projeto de implantação do
Contorno Viário de Ilhéus contribuirá para o desvio do fluxo de veículos de passagem da
área urbana do município, além dos caminhões com destino ao futuro Porto Sul,
propiciando melhores condições de trafegabilidade na região.
Implantação de uma área de apoio logístico no Porto de Ilhéus: vislumbra-se pela CODEBA
a ideia de compactar uma área ao lado da entrada do Porto de Ilhéus para utiliza-la como
pátio de triagem, a fim de evitar o acúmulo de veículos às margens das vias do município.
Há ainda a possibilidade de reativação do Porto Seco, construído às margens da BR-415, na
hinterlândia, com o objetivo de minimizar os impactos causados nos períodos de safra de
soja, através da utilização da área como triagem dos caminhões.
Investimentos em infraestrutura ferroviária que beneficiarão o Complexo Portuário de
Ilhéus: tendo em vista os investimentos realizados pelo Governo Federal para a construção
de novas ferrovias, o Complexo Portuário de Ilhéus é contemplado com uma conexão futura
por meio desse modal. Nesse sentido, pode-se destacar a Ferrovia de Integração OesteLeste (FIOL), a qual encontra-se em construção, e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste
(FICO), que possui o projeto básico concluído no trecho entre Campinorte (GO) e Lucas do
Rio Verde (MT). Essas ferrovias também estão presentes no cenário de infraestrutura
proposto pelo Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e podem representar uma
ampliação da área de influência do Complexo Portuário, atraindo novas cargas.
Perspectiva de melhoria da qualidade ambiental mediante implementação de monitoramentos
e programas de controle de emergências a partir da conclusão do processo de regularização
ambiental: o Porto de Ilhéus está com a sua regularização ambiental em andamento em
conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) desde 2012. Dessa forma, o Porto ainda não possui a Licença de Regularização de
Operação (LRO), não tendo, portanto, todos os programas ambientais condicionados
implementados e, por conseguinte, os impactos das suas atividades controlados. A
implementação dos monitoramentos ambientais e programas de controle de emergências
subsidia a mitigação de impactos e a melhoria da qualidade ambiental do entorno

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

225

PLANO MESTRE

»

Atualização do Plano Diretor de Ilhéus: o Plano Diretor do município de Ilhéus foi desenvolvido
no ano de 2006, indicando a necessidade de sua atualização. Atualmente, a abrangência do
Plano é parcial, uma vez que as áreas próximas ao Porto sofreram alteração em virtude do
processo de assoreamento. Ao pleitear a atualização do Plano Diretor Municipal é possível
garantir que a atividade portuária seja contemplada nos instrumentos de planejamento e gestão
do território, assegurando o seu desenvolvimento sob a garantia da legislação.

»

Elaboração do Plano de Mobilidade: estudos iniciais acerca do Plano de Mobilidade de
Ilhéus já foram iniciados por diferentes entidades, indicando o interesse na sua
concretização. A ocasião se mostra propícia para o envolvimento da CODEBA, a fim de que
o Plano direcione a organização do trânsito na cidade e comtemple a atividade portuária,
beneficiando as suas operações.

»

Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no Porto de Ilhéus: O Porto de Ilhéus
possui sete áreas arrendáveis e, atualmente, não possui nenhum contrato de
arrendamento, somente contratos de cessão de uso onerosa e não onerosa. A exploração
dessas áreas permitirá a ampliação das receitas da Autoridade Portuária, possibilitando
também um possível aumento na movimentação de cargas no Porto.

AMEAÇAS
»

»

»

226

Condições instáveis de trafegabilidade na maioria das rodovias da hinterlândia: há previsão de
que trechos das rodovias BR-101 e BR-415 apresentem condições instáveis de trafegabilidade
nos cenários futuros, caso as projeções de demanda se concretizem e não sejam realizadas
ações mitigatórias. Segundo a análise de nível de serviço dos acessos rodoviários, no ano de
2060, as vias da hinterlândia terão demanda de tráfego superior à capacidade operacional da
via, resultando em congestionamentos e instabilidade no fluxo de veículos.
Tendência de aumento do perfil da frota nos portos brasileiros: existe a tendência de
crescimento da frota que opera no Brasil e, conforme citado na seção 4.2.1, cerca de 32% das
embarcações que demandaram o Porto de Ilhéus em 2016 já apresentam calado de projeto
superior ao recomendado para essa instalação. Isso implica em perda de competitividade em
relação a outros portos da região, que teriam condições de atender essas embarcações
comportando o máximo de carga e, assim, reduziriam seus custos de transporte.
Proximidade e concorrência com outros portos com maior eficiência operacional: o
Complexo Portuário de Ilhéus compartilha parte significativa da área de atuação com o
Complexo Portuário de Salvador e Aratu-Candeias, o qual atualmente apresenta melhores
condições em termos de calado e infraestrutura portuária. Isso indica que o Porto de Ilhéus
deve monitorar os custos operacionais e os níveis concorrenciais para evitar perda de cargas
regulares do Porto para outros Complexos Portuários, bem como a não concretização dos
volumes adicionais previstos de grãos, madeira e celulose e trigo.
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MATRIZ SWOT
Forças
»
»
»
»
»
»
»
»

Complexo Portuário inserido em uma região com
posição consolidada como destino turístico.
Possibilidade de ampliação da infraestrutura de
armazenagem.
Capacidade de cais para atender à demanda
prevista para o Porto de Ilhéus.
Condições favoráveis de infraestrutura na maioria
das rodovias da hinterlândia.
Condições de pavimentação satisfatórias nas vias
internas do Porto de Ilhéus.
Comunicação e interatividade entre a Autoridade
Portuária e a Prefeitura de Ilhéus.
Atendimento integral da CODEBA aos requisitos
básicos do fluxo de capacitação de pessoal.
Bons resultados financeiros da CODEBA.

Fraquezas
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Calado máximo recomendado inferior ao calado de
parte das embarcações que frequentam o Porto de
Ilhéus.
Profundidade inadequada do cais do Porto de
Ilhéus.
Perspectiva de déficit na capacidade de
armazenagem.
Baixa produtividade e equipamentos pouco
efetivos.
Condições desfavoráveis de trafegabilidade nas
rodovias da hinterlândia.
Infraestrutura viária insatisfatória nos segmentos do
Semianel Viário de Itabuna.
Elevado tráfego de veículos no acesso principal ao
Porto de Ilhéus.
Carência de áreas para estacionamento de
caminhões e de sistema de agendamento de
chegadas.
Perspectiva de déficit de capacidade na Portaria
Principal do Porto de Ilhéus.
Porto de Ilhéus desprovido de um Sistema de
Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no
Trabalho.
Dificuldade de atração de novos colaboradores por
parte da CODEBA.
Ausência de sistema de custeio implantado na
CODEBA.
Desequilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais
no Porto de Ilhéus.
Poucas ações de investimento em infraestrutura por
parte da Autoridade Portuária.

Oportunidades

Ameaças

»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

Perspectiva de movimentação de novas cargas no
Porto de Ilhéus a partir de melhorias nas condições
de infraestrutura.
Complementaridade com o TPC no escoamento da
produção do oeste baiano.
Duplicação da BR-415.
Implantação do Contorno Viário de Itabuna.
Implantação do Contorno Viário de Ilhéus.
Implantação de uma área de apoio logístico no
Porto de Ilhéus.
Investimentos em infraestrutura ferroviária que
beneficiarão o Complexo Portuário de Ilhéus.
Perspectiva de melhoria da qualidade ambiental
mediante implementação de monitoramentos e
programas de controle de emergências a partir da
conclusão do processo de regularização ambiental.
Atualização do Plano Diretor de Ilhéus.
Elaboração do Plano de Mobilidade.
Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no
Porto de Ilhéus.
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»
»

Condições instáveis de trafegabilidade na maioria
das rodovias da hinterlândia.
Tendência de aumento do perfil da frota nos
portos brasileiros.
Proximidade e concorrência com outros portos
com maior eficiência operacional.
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10. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS
O Plano de Ações é composto pelas iniciativas inerentes aos principais gargalos
identificados por meio das análises realizadas ao longo da elaboração do Plano Mestre, tanto no
que se refere às atuais condições operacionais das instalações portuárias quanto à análise da
sua situação futura, considerando cenários de movimentação de cargas e seus prováveis
impactos sobre a infraestrutura portuária e de acessos. São elencadas, ainda, iniciativas relativas
às análises dos aspectos ambientais, da relação porto-cidade e da gestão portuária.
Assim, as ações propostas têm como objetivo a adequação do Complexo Portuário em
estudo, no sentido de atender, com nível de serviço adequado, à demanda direcionada ao Complexo.
As iniciativas que compõem o Plano de Ações do Complexo Portuário de Ilhéus estão
organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias operacionais;
ii) investimentos portuários; iii) acessos; iv) gestão portuária; v) meio ambiente; e vi) porto-cidade.

MELHORIAS OPERACIONAIS
As ações relacionadas às melhorias operacionais referem-se às iniciativas voltadas ao
aprimoramento dos processos de recepção e expedição de cargas, cujos objetivos sejam ganhos
operacionais capazes de impactar positivamente sobre a capacidade de escoamento de cargas
das instalações portuárias. As ações identificadas nesse sentido para o Complexo Portuário de
Ilhéus encontram-se descritas nas seções seguintes.

REVISÃO DAS NORMAS DE OPERAÇÕES DO PORTO DE ILHÉUS
»

Justificativa: as operações portuárias no Porto de Ilhéus são pouco produtivas se
comparadas com outros portos brasileiros, sendo necessárias melhorias nos equipamentos
utilizados e nos arranjos operacionais atuais do Porto.

»

Objetivo: aumentar a produtividade das operações de granéis sólidos e carga geral.

»

Descrição: revisão das Normas de Operações de forma a serem consolidadas melhorias
operacionais.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: cinco anos.

ADOÇÃO DE SISTEMA DE AGENDAMENTO INTEGRADO NO PORTO
DE ILHÉUS
»

Justificativa: no que diz respeito ao acesso ao Porto de Ilhéus, constatou-se a carência de
sincronismo na chegada dos veículos de carga, por vezes gerando filas ou resultando em
caminhões estacionados nas vias do entorno portuário. Dessa forma, a implantação de um
sistema de agendamento integrado à um pátio de triagem pode otimizar os fluxos de
entrada e saída de veículos, mitigando a formação de filas no acesso ao Porto.
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»

Objetivo: reduzir a formação de filas no acesso ao Porto, bem como a quantidade de
veículos estacionados nas vias públicas, além de melhorar a gestão dos fluxos de chegadas
de caminhões e obter base de dados para subsidiar o planejamento logístico.

»

Descrição: implantação de um sistema de agendamento integrado entre todos os veículos
de carga com destino ao Porto de Ilhéus.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE UM PÁTIO DE TRIAGEM PARA
ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS COM DESTINO AO PORTO DE ILHÉUS
»

Justificativa: atualmente, o Porto de Ilhéus carece de uma área para o estacionamento de
veículos de carga com infraestrutura adequada para realizar a triagem e o chamamento dos
caminhões, obrigando-os a aguardar às margens das vias próximas ao Porto. A existência
de pátios adequados ao estacionamento dos veículos de carga pode diminuir a formação
de filas no acesso ao Porto, mitigando interferências nas vias, assim como permitir uma
gestão eficiente das operações de carga e descarga.

»

Objetivo: melhorar a gestão dos fluxos de acesso ao Porto de Ilhéus através do
cadenciamento da chegada de veículos e de uma estrutura externa adequada que sirva de
apoio à espera de caminhões.

»

Descrição: realização de estudos para implantação de um pátio de triagem às margens de
uma das vias de acesso ao Porto para atendimento à demanda de caminhões que não
utilizam o pátio de estacionamento existente.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

MONITORAMENTO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DA
PORTARIA PRINCIPAL DO PORTO DE ILHÉUS
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»

Justificativa: a partir das análises realizadas, foi identificado que a Portaria Principal do
Porto de Ilhéus pode, em cenários futuros, apresentar déficit de capacidade. Por isso, a
capacidade de processamento em seus gates deve ser monitorada, a fim de identificar se
essa tendência indicada nas simulações tende a se concretizar, de forma a dificultar a
recepção e expedição das cargas movimentadas no Porto.

»

Objetivo: identificar possíveis gargalos na movimentação de cargas do Porto de Ilhéus
decorrentes da carência de capacidade de processamento da portaria, aferido por meio da
extensão de filas, de modo a planejar e propor soluções para mitigação do déficit, como
implantação de equipamentos de automatização dos processos de entrada e saída e/ou
ampliação do número de gates.

»

Descrição: elaboração de um plano de monitoramento das filas na portaria.
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»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS
A Tabela 49 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais do
Complexo Portuário de Ilhéus.
Item
1
2

3

4

Descrição da ação
Revisão das Normas de
Operações do Porto de
Ilhéus
Adoção de sistema de
agendamento integrado
no Porto de Ilhéus
Fomento à implantação de
um pátio de triagem para
atendimento dos veículos
com destino ao Porto de
Ilhéus
Monitoramento da
capacidade de
processamento da
portaria principal do Porto
de Ilhéus

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

5 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

Ação contínua

Tabela 49 – Plano de Ações: melhorias operacionais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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 suprem 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 ARMAZENAGEM NO PORTO DE ILHÉUS
»

Justificativa: a infraestrutura de armazenagem disponível no Porto de Ilhéus não irá atender
à demanda de movimentação projetada para os anos futuros, uma vez que a maioria das
cargas movimentadas não podem ser expostas às condições climáticas no pátio e a
capacidade estática dos armazéns é pequena, se comparada ao lote médio das
embarcações atuais.

»

Objetivo: aumentar capacidade estática de armazenagem para atender à demanda
projetada para o Porto de Ilhéus.

»

Descrição: ampliar a infraestrutura de armazenagem do Porto de Ilhéus. Projeto a ser
definido no PDZ do Porto.
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»

Responsável: CODEBA e operadores portuários.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: cinco anos.

DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO, DA
BACIA DE EVOLUÇÃO E DOS BERÇOS DO PORTO DE ILHÉUS
»

Justificativa: o Complexo Portuário de Ilhéus possui perspectivas de movimentar novas
cargas como celulose e madeira, conforme exposto na seção 2.7.1.1. Entretanto, o calado
atual no canal de acesso, na bacia de evolução e nos berços permite apenas a chegada de
embarcações de menor porte ou aliviadas, tornando a instalação menos competitiva.

»

Objetivo: permitir o acesso de maiores embarcações no canal, ampliando a competitividade
do Porto para a movimentação de novas cargas.

»

Descrição: realizar a dragagem do canal de acesso, bacia de evolução e berços.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: cinco anos.

RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
A Tabela 50 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais
do Complexo Portuário de Ilhéus.
Item
1

2

Descrição da ação
Resolução do déficit de
armazenagem no Porto
de Ilhéus
Dragagem de
aprofundamento do
canal de acesso, da
bacia de evolução e dos
berços do Porto de
Ilhéus

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomentado

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA e
operadores
portuários

5 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

5 anos

Tabela 50 – Plano de Ações: investimentos portuários
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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 em estudo nos modais aquaviário, rodoviário,
ferroviário e dutoviário, estes três últimos quando existentes. As ações propostas envolvem
tanto os acessos à hinterlândia do Complexo, quanto seu entorno e acessos internos. As
próximas seções apresentam as ações sugeridas a respeito do tema.
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DUPLICAÇÃO DA BR-415
»

Justificativa: as obras de duplicação da BR-415 encontram-se em processo de licitação,
contudo, nos cenários futuros, caso essas obras não sejam concluídas, as condições de
trafegabilidade serão instáveis na rodovia.

»

Objetivo: iniciar e concluir as obras que visam aumentar a capacidade da via e melhorar a fluidez
do tráfego, prezando pela segurança e promovendo velocidade operacional adequada.

»

Descrição: implantação de uma nova pista, entre o Km 17 e o Km 32,3, ao longo da margem
direita do Rio Cachoeira, e requalificação da pista existente, no mesmo trecho. Além dos serviços
de duplicação, ocorrerá a implantação de uma ciclovia e a construção de cinco obras de arte.

»

Responsável: a execução da obra é de responsabilidade da SEINFRA. À CODEBA, juntamente
com a SNP/MTPA, cabe verificar o andamento dessa obra.

»

Status: em andamento.

»

Prazo estimado: dois anos.

ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO
VIÁRIO DE ITABUNA
»

Justificativa: atualmente, o tráfego de veículos de passagem provenientes da BR-101 ao sul
de Itabuna se integra ao fluxo de veículos do perímetro urbano local, causando problemas
de trafegabilidade.

»

Objetivo: desenvolver estudo de viabilidade dos trechos a serem contemplados pelas futuras
obras de implantação do contorno viário e, assim, propiciar melhorias de infraestrutura e
trafegabilidade nas principais rodovias de acesso ao Complexo Portuário de Ilhéus.

»

Descrição: realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)
para a construção de três novos trechos, em continuação ao Semianel Viário existente,
interligando a BR-415 à BR-101 e, na sequência a BR-101 à BA-262.

»

Responsável: DNIT.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: um ano.

ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO
VIÁRIO DE ILHÉUS
»

Justificativa: as condições de trafegabilidade nas vias próximas ao Porto de Ilhéus tornam-se
prejudicadas pela inserção do Porto na área urbanizada do município, sobrecarregando-as com
o fluxo de veículos de carga procedentes das áreas portuárias, além do tráfego de passagem
com destino às regiões ao norte e ao sul do município. Ademais, há necessidade de se evitar
uma sobrecarga das vias com a implantação do Porto Sul no contexto portuário de Ilhéus.

»

Objetivo: desenvolver estudo de viabilidade dos trechos a serem contemplados pelas
futuras obras de implantação do Contorno Viário de Ilhéus e, assim, avaliar possíveis
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melhorias na infraestrutura e trafegabilidade das principais rodovias de acesso ao Complexo
Portuário de Ilhéus.
»

Descrição: realização de estudo de viabilidade do projeto que prevê a construção de,
aproximadamente, 35 km de rodovia interligando a BA-001 às rodovias BR-251, BR-415, BA262 e BR-648, o qual é subdivido em quatro trechos.

»

Responsável: DERBA.

»

Status: não identificado.

»

Prazo recomendado: não há estimativa.

FOMENTO À REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA
DO SEMIANEL VIÁRIO DE ITABUNA
»

Justificativa: atualmente, tanto o pavimento como as sinalizações horizontal e vertical do
Semianel Viário de Itabuna encontram-se em condições ruins de conservação, com
presença de buracos e desgaste do pavimento, além da carência de sinalizações.

»

Objetivo: motivar a realização de obras de manutenção no Semianel Viário de Itabuna para
melhorar as condições do tráfego, prezando pela segurança dos condutores.

»

Descrição: criação de um grupo de trabalho para discutir ações voltadas à melhoria na
infraestrutura do Semianel Viário de Itabuna.

»

Responsável: Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Itabuna, DERBA e CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

FOMENTO AO AUMENTO DA CAPACIDADE NO ACESSO PRINCIPAL
AO PORTO DE ILHÉUS
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»

Justificativa: o principal acesso ao Porto de Ilhéus é composto, em sua maioria, por vias de
pista dupla com uma única faixa por sentido que, aliada ao elevado tráfego de veículos que
nelas circulam diariamente, dificulta a trafegabilidade dos caminhões, construindo-se em
um gargalo no acesso ao Porto.

»

Objetivo: motivar o aumento da capacidade das vias e melhorar a fluidez do tráfego,
prezando pela segurança e promovendo velocidade operacional adequada.

»

Descrição: criação de um grupo de trabalho para discutir ações voltadas à implantação de
acessos alternativos para acesso ao Porto de Ilhéus, além da manutenção das vias.

»

Responsável: Prefeitura de Ilhéus e CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.
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CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA DE
INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE (EF-334)
»

Justificativa: o elevado custo do frete rodoviário, influenciado pela grande distância entre
a região produtora de grãos vegetais da Bahia até os portos escoadores, bem como a
ausência de outros modais, diminuem sua competitividade na exportação desse grão,
favorecendo a implantação do modal ferroviário. Além disso, destaca-se a presença de
reservas de minério de ferro no município de Caetité, cuja exploração torna-se
economicamente viáveis a partir da construção da FIOL até o Complexo Portuário de Ilhéus.

»

Objetivo: reduzir os custos de transporte, oferecendo uma nova alternativa logística para a
movimentação de produtos agroindustriais e minerais por meio do Complexo portuário de Ilhéus.

»

Descrição: construção de, aproximadamente, 1.500 km de ferrovia entre o Complexo Portuário de
Ilhéus e Figueirópolis (TO), onde está prevista a conexão com a Ferrovia Norte-Sul (FNS).

»

Responsável: a execução da obra é de responsabilidade da VALEC. À CODEBA, juntamente
com a SNP/MTPA, cabe a verificação do andamento dessa obra.

»

Status: o trecho entre Ilhéus (BA) e Caetité (BA) encontra-se em processo de subconcessão;
o trecho entre Caetité (BA) e Barreiras (BA) encontra-se em andamento; e a construção do
trecho entre Barreira (BA) e Figueirópolis (TO) ainda não foi iniciada.

»

Prazo recomendado: a ser definido a partir da conclusão dos estudos de subconcessão do
trecho entre Ilhéus (BA) e Caetité (BA). Sugere-se ainda que a ação de acompanhamento
por parte da CODEBA e da SNP/MTPA seja contínua até a conclusão das obras.

CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO DO CENTROOESTE (EF-354)
»

Justificativa: a movimentação de commodities por longas distâncias pelo modal rodoviário
apresenta um custo elevado frente a outros modais. No caso dos grãos, o frete rodoviário
encarece os custos para a exportação da produção do Centro-Oeste do País, propiciando a
construção de uma via ferroviária que possibilite a conexão dessa região aos portos
escoadores da produção.

»

Objetivo: proporcionar uma alternativa de direcionamento de cargas originárias do CentroOeste brasileiro aos portos do Norte e do Nordeste. Dentre esses portos, inclui-se o
Complexo Portuário de Ilhéus, o qual poderá receber as cargas do Centro-Oeste a partir da
construção da FICO e conclusão da FIOL.

»

Descrição: construção de 1.641 km de extensão entre as cidades de Campinorte (GO) e
Vilhena (RO).

»

Responsável: a execução da obra é de responsabilidade do MTPA. À CODEBA, juntamente
com a SNP/MTPA, cabe a verificação do andamento dessa obra.

»

Status: s ser definido a partir da licitação da obra. Sugere-se ainda que a ação de
acompanhamento por parte da CODEBA e SNP/MTPA seja contínua até a conclusão das obras.

»

Prazo recomendado: a ser definido.
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RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO
A Tabela 51 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos acessos ao Complexo
Portuário de Ilhéus.
Item

Descrição da ação

1

Duplicação da BR-415
Elaboração de estudo para
implantação do Contorno
Viário de Itabuna
Elaboração de estudo para
implantação do Contorno
Viário de Ilhéus

2
3

Fomento à realização de
melhorias na infraestrutura
do Semianel Viário de
Itabuna

4

Fomento ao aumento da
capacidade no acesso
principal ao Porto de Ilhéus
Conclusão das obras de
implantação da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste
(EF- 334)
Construção da Ferrovia de
Integração do Centro-Oeste
(EF-354)

5

6

7

Instalação
portuária
Porto de
Ilhéus

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Em
andamento

SEINFRA, CODEBA
e SNP/MTPA

2 anos

Porto de
Ilhéus

Em
andamento

DNIT

1 ano

Porto de
Ilhéus

Não
identificado

DERBA

Não há uma
estimativa

Porto de
Ilhéus

Não iniciado

Governo do
Estado da Bahia,
Prefeitura de
Itabuna, DERBA e
CODEBA

2 anos

Porto de
Ilhéus

Não iniciado

Prefeitura de
Ilhéus e CODEBA

2 anos

Complexo
Portuário

Em
andamento

VALEC, CODEBA e
SNP/MTPA

A ser definido

Complexo
Portuário

Não iniciado

MTPA, CODEBA e
SNP/MTPA

A ser definido

Tabela 51 – Plano de Ações: acessos ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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.

FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PORTUÁRIA (PMGP) NA CODEBA
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»

Justificativa: está sendo implantado na CODEBA o PMGP da SNP, pelo qual também será
reestruturado o organograma da Autoridade Portuária, contemplando o Setor de Gestão
Ambiental (SGA) e outras melhorias gerenciais.

»

Objetivo: adequar e aprimorar a gestão da CODEBA por meio da implantação do PMGP.

»

Descrição: finalização da contratação de consultoria especializada, planejamento e
implantação das práticas que compõem o PMGP.

»

Responsável: CODEBA e SNP/MTPA.

»

Status: em andamento.
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»

Prazo recomendado: um ano.

ARRENDAMENTO DE ÁREAS OCIOSAS NO PORTO DE ILHÉUS
»

Justificativa: identificou-se que, no Porto de Ilhéus, não há contratos de arrendamento em
vigor e o Porto dispõe de áreas operacionais arrendáveis.

»

Objetivo: otimizar a utilização do espaço público operacional e aumentar e diversificar a
arrecadação da Autoridade Portuária.

»

Descrição: realização de um estudo, a ser incluído no Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ) do Porto, para orientar a licitação e o arrendamento das áreas
disponíveis.

»

Responsável: CODEBA e SNP/MTPA.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: dois anos.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO COMERCIAL DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
»

Justificativa: observou-se que a CODEBA não possui um planejamento estruturado para
orientar sua atuação comercial e para atrair novas cargas para o Porto de Ilhéus.

»

Objetivo: aprimorar a atuação comercial da CODEBA por meio de um plano que possibilite
a identificação das oportunidades comerciais a serem exploradas e a definição das ações a
serem executadas.

»

Descrição: desenvolvimento e implementação, por parte da Diretoria de Desenvolvimento
e Gestão Comercial da CODEBA, de um Plano Comercial para orientar a atuação da
Autoridade Portuária nessa área.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: um ano.

IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE CUSTEIO DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
»

Justificativa: a CODEBA 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: implantar uma sistemática de custeio que possa auxiliar na redução de gastos excessivos
e na realização de ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos da CODEBA.

»

Descrição: estruturação e implantação de um sistema de custos de setores e serviços. A forma,
as etapas e o cronograma para essa ação devem ser definidos no PDZ do Porto de Ilhéus.

»

Responsável: CODEBA.
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»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: um ano.

BUSCA DE EQUILÍBRIO ENTRE AS RECEITAS TARIFÁRIAS E
PATRIMONIAIS DA AUTORIDADE PORTUÁRIA
»

Justificativa: observa-se uma dependência da CODEBA em relação às receitas tarifárias no
Porto de Ilhéus, as quais são influenciadas pela movimentação do Porto, a qual é um 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 que vise ampliar e fomentar
as diversas fontes de receita da Autoridade Portuária. A forma, as etapas e o cronograma
de implementação desta ação devem ser definidos no PDZ do Porto de Ilhéus.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

REVISÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS NO PORTO DE
ILHÉUS
»

Justificativa: apesar da capacidade de investimento da CODEBA, no decorrer dos anos,
observou-se um baixo investimento e poucos projetos orientados especificamente ao Porto de
Ilhéus.

»

Objetivo: buscar maiores investimentos para o Porto de Ilhéus, a fim de aumentar a
qualidade das estruturas operacionais, ampliar estruturas de acesso aquaviário e fazer
manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos.

»

Descrição: realização e implementação de um planejamento que vise ampliar e fomentar
os investimentos no Porto de Ilhéus. A forma, as etapas e o cronograma de implementação
desta ação devem ser definidos no PDZ do Porto.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA CODEBA
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»

Justificativa: a maioria dos funcionários da CODEBA possui entre 40 e 60 anos e o percentual de
evasão do concurso realizado pela Autoridade Portuária, em 2015, situou-se entre 40% e 50%.

»

Objetivo: buscar a atração, a retenção e a capacitação dos colaboradores, visando manter
um quadro de pessoal estável e qualificado, bem como reduzir o índice de rotatividade de
pessoal da Companhia, melhorando assim a gestão de conhecimento na CODEBA.
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»

Descrição: desenvolvimento e implementação de um planejamento de recursos humanos
que contemple estratégias para a atração, retenção e capacitação dos funcionários da
Companhia. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação devem ser
definidos no PDZ do Porto de Ilhéus.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: um ano.

DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CODEBA
»

Justificativa: a CODEBA possui um Enterprise Resource Planning (ERP) implementado, cujos
módulos disponíveis e parcialmente integrados são os de compras, contratos, folha de
pagamento, patrimônio, almoxarifado, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, custos,
contabilidade, processos jurídicos, orçamento e licitação. Além disso, utiliza o sistema de
gestão portuária Openport, nas funções relacionadas à operação.

»

Objetivo: integrar as ferramentas de tecnologia da informação disponíveis na CODEBA de
forma a gerar ganhos de produtividade.

»

Descrição: realização e implementação de um planejamento de tecnologia da informação
com vistas a integrar e desenvolver suas funcionalidades, a fim de aumentar a
produtividade. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação devem ser
definidos nos PDZs dos portos de Salvador e Aratu-Candeias.

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: dois anos.

RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 52 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão portuária.
Item

1

2
3
4

5

Descrição da Ação
Finalização da implantação
do Programa de
Modernização da Gestão
Portuária (PMGP) na
CODEBA
Arrendamento das áreas
ociosas no Porto de Ilhéus
Implementação de um
planejamento comercial da
Autoridade Portuária
Implantação de uma
sistemática de custeio da
Autoridade Portuária
Busca de equilíbrio entre as
receitas tarifárias e
patrimoniais da Autoridade
Portuária

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomendado

Porto de Ilhéus

Em
andamento

CODEBA e
SNP/MTPA

1 ano

Porto de Ilhéus

Em
andamento

CODEBA e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

1 ano

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

1 ano

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos
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Item
6

7

8

Descrição da Ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomendado

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

Ação contínua

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

1 ano

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Revisão do plano de
investimentos no Porto de
Ilhéus
Desenvolvimento e
implementação de um
planejamento de recursos
humanos na CODEBA
Desenvolvimento e
integração das ferramentas
de tecnologia da
informação na CODEBA

Tabela 52 – Plano de Ações: gestão portuária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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.

DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL DO PORTO DE ILHÉUS
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»

Justificativa: a partir da publicação do Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002), todos os
empreendimentos já implantados antes do decreto e que não tenham licença de operação
deverão iniciar o processo de regularização ambiental em conjunto com o órgão licenciador
competente. A regularização do Porto de Ilhéus iniciou em 2012 em conjunto com o Ibama
e ainda está em andamento, de forma que os planos e programas ambientais e de
atendimento a emergências ainda não são realizados.

»

Objetivo: finalizar o processo de regularização ambiental do Porto, a fim de receber a
Licença de Regularização de Operação (LRO).

»

Descrição: concluir a implementação dos programas exigidos pelo Ibama de maneira que o
Porto de Ilhéus obtenha a LRO. Nesta ação se inclui a realização dos programas de
monitoramento descritos no Plano de Controle Ambiental (PCA), a implementação dos
programas relacionados à saúde e segurança além dos demais programas definidos pelo
órgão licenciador.

»

Responsável: CODEBA e Ibama.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: dois anos.
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IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
»

Justificativa: uma das diretrizes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
é a implementação das agendas ambientais portuárias e o estabelecimento e execução do
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), colocando os portos em condições de obterem
certificados internacionais e atenderem às demandas ambientais. Além disso, a Portaria nº
104 de 2009 da SNP (BRASIL, 2009) dispõe sobre a criação de um Setor de Gestão Ambiental
e de Segurança e Saúde no Trabalho nos portos e terminais marítimos. Nesta Portaria,
consta a elaboração, a implementação e a manutenção de um Sistema de Gestão Integrada
de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (SGI) através do Setor de Gestão Ambiental. O Porto
de Ilhéus ainda não possui SGA implementado.

»

Objetivo: realizar os estudos e ações relacionados à gestão socioambiental, especialmente
no âmbito do licenciamento ambiental, bem como aqueles ligados aos monitoramentos,
controles e ações decorrentes da implementação de programas ambientais e relativos à
segurança e saúde no trabalho.

»

Descrição: consolidação do Setor de Gestão Ambiental responsável pela elaboração de um
Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (SGI), estruturando-os
de acordo com os referenciais da ISO 14001 e da OSHA 18001, conforme previsto na
Portaria 104/2009 da SNP (BRASIL, 2009).

»

Responsável: CODEBA.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: um ano.

FINALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS
PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E ATENDIMENTO A
EMERGÊNCIAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
»

Justificativa: a Resolução Conama nº 398/2008 define que Portos Organizados e instalações
portuárias deverão possuir Plano de Emergência Individual (PEI) para acidentes causados
por óleo em águas sob jurisdição nacional. Dessa forma, o PEI é um documento obrigatório
a todas as instalações, de forma a garantir as ações de atendimento a emergência
necessárias para minimizar os impactos de tais acidentes sobre meio ambiente e
trabalhadores portuários. Já o Plano de Ajuda Mútua (PAM), previsto na Norma
Regulamentadora (NR) 29, é 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, consolidando as informações do PEI de todas as
instalações. Os planos e programas de gerenciamento de riscos e atendimento a
emergências do Porto de Ilhéus estão sendo elaborados como parte do processo de
regularização ambiental. O empreendimento formado pelo TUP BAMIN e pelo Porto Sul já
possui o PEI, que será implementado quando forem iniciadas as operações portuárias.

»

Objetivo: atender à Resolução Conama nº 398/2008 e a NR nº 29 do Ministério do Trabalho,
de modo que a atividade portuária esteja preparada para situações de emergência causadas
por vazamento de óleo.
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»

Descrição: finalizar o processo de elaboração dos planos de gerenciamento de riscos e
atendimento a emergências, conforme os ajustes definidos pelo Ibama.

»

Responsável: CODEBA, TUP BAMIM e Porto Sul.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: um ano.

IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO E
MONITORAMENTO EXIGIDOS PELAS LICENÇAS 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. O Plano de Controle Ambiental (PCA) do Porto de Ilhéus
elaborado para subsidiar a emissão da Licença de Regularização de Operação apresenta
diversos planos de programa de controle, monitoramento e gerenciamento, os quais ainda
não foram implementados. No tocante ao TUP BAMIM e ao Porto Sul, a Licença de
Instalação emitida também exige a implementação de vários programas quando iniciarem
as operações desses terminais.

»

Objetivo: garantir a conformidade ambiental e a mitigação dos impactos gerados pelas
operações portuárias ao meio físico, biótico e antrópico na área de influência do Complexo
Portuário de Ilhéus.

»

Descrição: implementação dos programas de gerenciamento, controle e monitoramento
exigidos nas licenças ambientais, visando garantir a conformidade ambiental do Complexo
Portuário e minimizar os impactos causados pelas atividades portuários ao meio físico,
biótico e antrópico

»

Responsável: CODEBA, TUP BAMIM, Porto Sul e Ibama

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

RESUMO – MEIO AMBIENTE
A Tabela 54 apresenta o resumo das ações voltado aos aspectos ambientais do
Complexo Portuário de Ilhéus.
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Item
1

2

3

4

Descrição da Ação
Dar continuidade ao processo
de regularização ambiental do
Porto de Ilhéus
Implementação do Sistema de
Gestão Ambiental e de
Segurança e Saúde no
Trabalho
Finalização da elaboração e
implementação dos
programas de gerenciamento
de riscos e atendimento a
emergências no Complexo
Portuário de Ilhéus
Implementação dos
programas de gerenciamento
e monitoramento exigidos
pelas licenças ambientais

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de
Ilhéus

Em
andamento

CODEBA e Ibama

2 anos

Porto de
Ilhéus

Em
andamento

CODEBA

1 ano

Complexo
Portuário

Em
andamento

CODEBA, TUP BAMIM e
Porto Sul

1 ano

Complexo
Portuário

Não
iniciado

CODEBA, TUP BAMIM,
Porto Sul e Ibama

Ação contínua

Tabela 53 – Plano de Ações: meio ambiente
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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 ILHÉUS
» Justificativa: as alterações registradas na extensão do território da cidade de Ilhéus a partir
da progradação da linha de costa ao sul do Porto Organizado refletem na relação entre este
equipamento e os instrumentos de legislação urbana. No PDZ do Porto de Ilhéus, é indicada
uma área de 43.490, 95 m² a ser incorporada para fins de expansão portuária, a qual se
encontra em terras formadas pelo processo de assoreamento registrado na praia ao longo
dos anos. Essa área não se encontra incorporada às determinações do Plano Diretor e da
Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, comprometendo a sua utilização e interação
com as demais áreas circundantes, tanto de uso portuário quanto urbano. Assim, indica-se
que haja o fomento por parte da Autoridade Portuária no processo de atualização do Plano
Diretor e zoneamento proposto pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Ilhéus.
»

»

»

Objetivo: garantir os interesses portuários frente à legislação, no incentivo à revisão e
atualização desta, bem como a busca pela harmonização das possíveis expansões portuárias
com os usos urbanos existentes no entorno.
Descrição: representação da atividade portuária nos encontros e iniciativas referentes à
atualização do Plano Diretor com engajamento na elucidação dos interesses portuários e
proposição de soluções de conciliação entre os diferentes usos e atividades do Porto diante
dos instrumentos legislativos.
Responsável: CODEBA, Prefeitura Municipal de Ilhéus e Terminais de Uso Privado (TUP).
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»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE ILHÉUS
» Justificativa: a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2013, que institui a Política Urbana Nacional
define, no artigo 24, que todos os municípios acima de 20 mil habitantes devem ter um Plano
de Mobilidade. Dessa forma, a participação do Porto de Ilhéus como representante dessa
atividade, no instrumento de legislação referente à organização do trânsito, mostra-se um
meio efetivo para a busca do melhor atendimento de suas demandas e contemplação da
atividade nos instrumentos de gestão do território. Assim, a participação na elaboração e
desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana de Ilhéus torna-se um meio para a criação
de uma unidade das diretrizes do documento a fim de possibilitar a integração entre o
planejamento territorial do município e da atividade portuária.

»

Objetivo: integrar os diferentes entes envolvidos no processo, como a prefeitura, os TUPs,
a Autoridade Portuária e a população, permitindo que o Plano de Mobilidade Urbana
concilie as necessidades da cidade e da atividade portuária com os usos e as dimensões de
vias e as demais instâncias previstas nessa legislação, de forma a harmonizar as condições
de trânsito nas áreas da cidade e do Porto, e nas relações de fluxo entre ambos.
Descrição: presença dos entes envolvidos na atividade portuária nos encontros e audiências
públicas com engajamento na elucidação dos interesses portuários e proposição de
soluções de conciliação entre os diferentes usos e atividades do Porto frente aos
instrumentos legislativos.
Responsável: CODEBA, Prefeitura Municipal de Ilhéus e TUPs.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

»

»

FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E AÇÕES CONJUNTAS
ENTRE A AUTORIDADE PORTUÁRIA, AS EMPRESAS PRIVADAS E O
PODER PÚBLICO
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»

Justificativa: o município de Ilhéus é extenso em território e possui núcleos de ocupação
esparsos. Dessa forma, a visão compartilhada, o diálogo e as ações integradas no espaço da
cidade podem beneficiar o desenvolvimento desta assim como da atividade portuária. Tais
ações criam condições para futuras expansões portuárias, possíveis realocações e futuros
projetos de revitalização que interessem à cidade e ao Complexo Portuário, propiciando,
inclusive, a mitigação de impactos gerados pela atividade portuária nas áreas circundantes
referentes aos usos urbanos, bem como um melhor desenvolvimento portuário, mais livre
das interferências de mesmo caráter.

»

Objetivo: realizar projetos e ações que beneficiem o Complexo Portuário, a partir da
integração com o Poder Público, como a participação nos processos de atualização da
legislação de planejamento e gestão do território, de adequação de usos previstos nos
projetos em estudo, em ações de revitalização urbana e em obras de infraestrutura urbana
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e viária, viabilizando a expansão portuária e a promoção de benfeitorias no espaço de
interface entre o Porto e a cidade.
»

Descrição: criação de grupos de trabalho e espaços de discussões para a elaboração e o
desenvolvimento de ações conjuntas entre os diferentes entes envolvidos na atividade
portuária e representantes do Poder Público.

»

Responsável: CODEBA, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Governo do Estado da Bahia e TUPs.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE
IMPACTO E 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 para a mitigação de impactos gerados pela
atividade portuária. No caso da cidade de Ilhéus, essa condição se faz bastante presente em
virtude da existência de diversos núcleos de comunidades tradicionais dispersos pelo seu
território e seu entorno ligados ao início do povoamento na região. É notável o número de
comunidades ribeirinhas, em grande parte em razão da ampla oferta de cursos d’água, bem
como da grande extensão de seu litoral, a exemplo das comunidades São Miguel e Lagoa
Encantada. As iniciativas de aproximação da atividade portuária com a cidade devem ser no
sentido de consolidação dos estudos realizados referentes aos impactos de futuras
instalações, abrangendo aspectos de cidadania, educação, meio ambiente, saúde,
segurança e incentivo à cultura após sua implantação. As iniciativas podem incidir sobre
diferentes impactos, como na condição de vida da população, no estímulo à preservação
dos saberes tradicionais, no acesso a emprego e renda e na atividade pesqueira.

»

Objetivo: dar continuidade, realizar e acompanhar o andamento de estudos, iniciativas e
ações que qualifiquem a relação socioambiental das instalações portuárias com a população
do seu entorno.

»

Descrição: execução de estudos de impacto, projetos, programas e iniciativas em prol das
comunidades do entorno, que envolvam os segmentos de educação, meio ambiente, saúde,
turismo, cultura e cidadania.

»

Responsável: CODEBA e TUPs.

»

Status: em andamento.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

RESUMO – PORTO-CIDADE
A Tabela 54 apresenta o resumo das ações sugeridas referentes à relação porto-cidade
sugeridas para o Complexo Portuário de Ilhéus.
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Item
1

2

3

4

Descrição da Ação
Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor de Ilhéus
Fomento e participação no
processo de elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana
de Ilhéus
Fortalecimento da
comunicação e ações
conjuntas entre a Autoridade
Portuária, as empresas
privadas e o Poder Público
Acompanhamento, fomento e
realização de estudos de
impacto e iniciativas
socioambientais com as
comunidades no entorno do
Complexo Portuário

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Complexo
Portuário

Não
iniciado

CODEBA, Prefeitura
Municipal de Ilhéus e TUPs

Ação contínua

Complexo
Portuário

Não
iniciado

CODEBA, Prefeitura
Municipal de Ilhéus e TUPs

Ação contínua

Complexo
Portuário

Não
iniciado

CODEBA, Prefeitura
Municipal de Ilhéus,
Governo do Estado da
Bahia, e TUPs

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andamento

CODEBA e TUPs

Ação contínua

Tabela 54 – Plano de Ações: porto-cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANO DE AÇÕES
Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste plano, foram
reunidas na Tabela 55 as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo
Portuário de Ilhéus para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o
horizonte de 2060.
Plano de Ações do Complexo Portuário de Ilhéus
Item

Descrição da ação

Melhorias operacionais
Revisão das Normas de
1
Operações do Porto de
Ilhéus
Adoção de sistema de
2
agendamento integrado
no Porto de Ilhéus
Fomento à implantação
de um pátio de triagem
3
para atendimento dos
veículos com destino ao
Porto de Ilhéus
Monitoramento da
capacidade de
4
processamento da
portaria principal do
Porto de Ilhéus
Investimentos portuários
Resolução do déficit de
5
armazenagem no Porto
de Ilhéus
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Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

5 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

Ação contínua

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA e
operadores
portuários

5 anos
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Plano de Ações do Complexo Portuário de Ilhéus
Dragagem de
aprofundamento do canal
6
de acesso, da bacia de
evolução e dos berços do
Porto de Ilhéus
Acessos ao Complexo Portuário
7

8

9

10

Duplicação da BR-415
Elaboração de estudo
para implantação do
Contorno Viário de
Itabuna
Elaboração de estudo
para implantação do
Contorno Viário de Ilhéus
Fomento à realização de
melhorias na
infraestrutura do
Semianel Viário de
Itabuna

Fomento ao aumento da
capacidade no acesso
11
principal ao Porto de
Ilhéus
Conclusão das obras de
implantação da Ferrovia
12
de Integração OesteLeste (EF- 334)
Construção da Ferrovia
13
de Integração do CentroOeste (EF-354)
Gestão portuária
Finalização da
implantação do Programa
14
de Modernização da
Gestão Portuária (PMGP)
na CODEBA
Arrendamento das áreas
15
ociosas no Porto de
Ilhéus
Implementação de um
16
planejamento comercial
da Autoridade Portuária
Implantação de uma
17
sistemática de custeio da
Autoridade Portuária
Busca de equilíbrio entre
as receitas tarifárias e
18
patrimoniais da
Autoridade Portuária
Revisão do plano de
19
investimentos no Porto
de Ilhéus
Desenvolvimento e
implementação de um
20
planejamento de recursos
humanos na CODEBA

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

5 anos

Porto de Ilhéus

Em
andamento

SEINFRA,
CODEBA e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de Ilhéus

Em
andamento

DNIT

1 ano

Porto de Ilhéus

Não
identificado

DERBA

Não há uma
estimativa

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

Governo do
Estado da
Bahia,
Prefeitura de
Itabuna, DERBA
e CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

Prefeitura de
Ilhéus e
CODEBA

2 anos

Complexo Portuário

Em
andamento

VALEC, CODEBA
e SNP/MTPA

A ser definido

Complexo Portuário

Não
iniciado

MTPA, CODEBA
e SNP/MTPA

A ser definido

Porto de Ilhéus

Em
andamento

CODEBA e
SNP/MTPA

1 ano

Porto de Ilhéus

Em
andamento

CODEBA e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

1 ano

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

1 ano

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

Ação contínua

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

1 ano
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Plano de Ações do Complexo Portuário de Ilhéus
Desenvolvimento e
integração das
21
ferramentas de
tecnologia da informação
na CODEBA
Meio Ambiente
Dar continuidade ao
processo de regularização
22
ambiental do Porto de
Ilhéus
Implementação do
Sistema de Gestão
23
Ambiental e de Segurança
e Saúde no Trabalho
Finalização da elaboração
e implementação dos
programas de
gerenciamento de riscos
24
e atendimento a
emergências no
Complexo Portuário de
Ilhéus
Implementação dos
programas de
25
gerenciamento e
monitoramento exigidos
pelas licenças ambientais
Porto-cidade
Fomento e participação
no processo de
26
atualização do Plano
Diretor de Ilhéus
Fomento e participação
no processo de
27
elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana de
Ilhéus
Fortalecimento da
comunicação e ações
conjuntas entre a
28
Autoridade Portuária, as
empresas privadas e o
Poder Público
Acompanhamento,
fomento e realização de
estudos de impacto e
29
iniciativas
socioambientais com as
comunidades no entorno
do Complexo Portuário

Porto de Ilhéus

Não
iniciado

CODEBA

2 anos

Porto de Ilhéus

Em
andamento

CODEBA e
Ibama

2 anos

Porto de Ilhéus

Em
andamento

CODEBA

1 ano

Complexo Portuário

Em
andamento

CODEBA, TUP
BAMIM e Porto
Sul

1 ano

Complexo Portuário

Não
iniciado

CODEBA, TUP
BAMIM, Porto
Sul e Ibama

Ação contínua

Complexo Portuário

Não
iniciado

CODEBA,
Prefeitura
Municipal de
Ilhéus e TUPs

Ação contínua

Complexo Portuário

Não
iniciado

CODEBA,
Prefeitura
Municipal de
Ilhéus e TUPs

Ação contínua

Complexo Portuário

Não
iniciado

CODEBA,
Prefeitura
Municipal de
Ilhéus, Governo
do Estado da
Bahia, e TUPs

Ação contínua

Complexo Portuário

Em
andamento

CODEBA e TUPs

Ação contínua

Tabela 55 – Plano de ações do Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Nome da
instalação

Carga

Natureza de
carga
Granel sólido
vegetal

Sentido

Tipo de navegação

2012 (t)

2013 (t)

20149 (t)

2015 (t)

2016 (t)

Participação (%)

Embarque

Longo curso

37.841

71.122

172.633

-

61.809

28,0%

Desembarque

Longo curso

51722

17170

38547

11221

50533

22,9%

Embarque

Longo curso

68.509

16.612

29.642

112.305

38.962

17,6%

Embarque

Longo curso

39.428

114.026

54416

50.139

38.340

17,3%

Embarque

Longo curso

217.652

105.305

27.155

64.327

23.668

10,7%

Ilhéus

Grão de soja

Ilhéus

Cacau

Ilhéus

Níquel

Ilhéus

Magnesita

Ilhéus

Milho

Ilhéus

Outros

-

-

-

35.881

54.440

127.082

141465

7.748

3,5%

Ilhéus

Manganês

Granel sólido
mineral

Embarque

Longo curso

5.242

-

30.415

-

-

0,0%

Ilhéus

Total

456.275

378.675

479.890

379.457

221.060

100,0%

Carga geral
Granel sólido
mineral
Granel sólido
mineral
Granel sólido
vegetal

Tabela 56 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do Porto de Ilhéus
Fonte: CODEBA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Natureza
de carga

Carga

Granel sólido
vegetal

Grão
de soja

Milho

Granel sólido
mineral

Níquel

Magne
sita

Manga
nês

Carga geral

Outros

Atracações

Cacau

Outros

Tipo de
navegação
Longo Curso

Longo Curso

Longo Curso

Longo Curso

Longo Curso

Longo Curso

Sentido
Embarque

Embarque

Embarque

Embarque

Embarque

Desembarque

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Otimista

61.809

110.283

142.304

168.038

180.508

191.026

200.826

210.476

220.121

229.768

Pessimista

61.809

109.051

138.740

161.512

171.025

178.392

184.828

190.883

196.870

202.858

Tendencial

61.809

109.667

140.522

164.775

175.767

184.709

192.827

200.679

208.496

216.313

Otimista

23.668

39.707

50.195

60.720

70.299

84.124

97.681

110.703

123.842

136.988

Pessimista

23.668

38.117

45.718

52.385

57.354

64.789

70.872

75.491

79.926

84.354

Tendencial

23.668

38.912

47.957

56.552

63.827

74.456

84.277

93.097

101.884

110.671

Otimista

38.962

100.399

100.900

101.404

101.911

102.421

-

-

-

-

Pessimista

38.962

99.601

99.100

98.596

98.089

97.579

-

-

-

-

Tendencial

38.962

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-

-

-

-

Otimista

38.340

47.078

55.673

64.286

71.314

76.354

80.258

84.150

88.056

91.962

Pessimista

38.340

46.704

54.680

62.505

68.640

72.745

75.685

78.540

81.391

84.241

Tendencial

38.340

46.891

55.177

63.396

69.977

74.549

77.971

81.345

84.723

88.101

Otimista

-

60.239

60.540

60.843

-

-

-

-

-

-

Pessimista

-

59.761

59.460

59.157

-

-

-

-

-

-

Tendencial

-

60.000

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

Otimista

50.533

66.197

70.185

74.581

81.864

92.901

108.711

126.071

143.579

161.091

Pessimista

50.533

64.922

67.169

69.629

74.530

82.448

94.012

106.200

118.323

130.441

Tendencial

50.533

65.560

68.677

72.105

78.197

87.675

101.361

116.135

130.951

145.766

Otimista

7.748

11.699

14.148

16.337

17.953

19.749

21.663

23.615

25.579

27.544

Pessimista

7.748

11.501

13.612

15.377

16.511

17.703

18.904

20.047

21.176

22.304

Tendencial

7.748

11.600

13.880

15.857

17.232

18.726

20.284

21.831

23.377

24.924

Otimista

24

22

25

29

30

32

33

34

35

37
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Natureza
de carga

Carga

Tipo de
navegação

Sentido

Total cargas

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Pessimista

24

21

24

26

27

28

28

28

28

28

Tendencial

24

22

25

28

29

30

30

31

32

32

Otimista

221.060

435.603

493.945

546.209

523.850

566.576

509.139

555.015

601.177

647.353

Pessimista

221.060

429.657

478.479

519.162

486.149

513.655

444.301

471.160

497.686

524.198

Tendencial

221.060

432.630

486.212

532.686

505.000

540.115

476.720

513.087

549.431

585.776

Tabela 57 – Cenários de projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Ilhéus – entre 2016 (Observado) e 2060 (Projetado), em toneladas
Fonte: CODEBA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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METODOLOGIA
O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de cargas
inerentes ao Complexo Portuário estudado (Porto Organizado 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 Ilhéus, 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 1.

Figura 84 – Fluxograma de estudo para planejamento de transportes
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na etapa de geração de viagens, são definidas as zonas de tráfego geradoras e
atratoras de viagens. Fazendo uma analogia com as exportações de soja do Brasil, por exemplo,
seriam definidas as cidades brasileiras que exportam soja e os países que a importam.
Na etapa de distribuição de viagens, são definidos os pares origem-destino (O-D), ou
seja, “quem abastece quem”. Nessa etapa, então, são associadas as cidades exportadoras e
importadoras, respectivamente, aos países de destino e origem. No PNLP, é nessa fase que se
faz a projeção da demanda, ou seja, com a matriz de distribuição de produtos atual, a partir dos
dados coletados e da análise de mercado, são realizadas estimativas e projeções da demanda, a
partir de modelos econométricos, para cada carga relevante do Complexo Portuário, por sentido
(embarque e desembarque) e tipo de navegação, e para passageiros. Os horizontes de projeção
são de cinco, 15 e 30 anos.
As estimativas e as projeções de movimentação de cargas de exportação e importação
do Complexo Portuário no PNLP são obtidas por meio de modelos econométricos,
especificamente, por painéis de dados (combinação de séries temporais e dados de corte
transversal). A Figura 2 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 85 – Fluxograma da projeção de demanda de cargas
Fonte: 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, visando-se obter uma maior precisão em relação às movimentações realizadas.
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Ressalta-se que o uso dos dados do MDIC para a projeção ocorre em função da disponibilidade
das informações relativas às microrregiões de origem e destino, bem como pelo fato de
apresentarem uma maior série histórica em relação aos dados da ANTAQ.
O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada
carga de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na Figura 86.

Figura 86 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso
Fonte: 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 OD entre
os modos de transporte. Nessa etapa, define-se que parcela dos pares OD 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 SEP 22), 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.

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 Ilhéus. 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 4 apresenta a equação utilizada para estimar e
projetar os fluxos de cabotagem.

Figura 87 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem
Fonte: 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 88.

Figura 88 – Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ
Fonte: 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 certificarse 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 OD,
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 Ilhéus, projetada para o período de 2016 a 2060. Salienta-se que para alguns
grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e cabotagem há resultados
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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.

SOJA
As elasticidades da demanda estimadas para o grupo de produtos para o PNLP estão
detalhadas a seguir. Em suma, para a soja, os determinantes da demanda por exportação foram
o PIB dos países de destino e a movimentação passada.
Variable

Coefficient

C

0,245315808

LOG(PIB)

0,655874267

LOG(CAMBIO)

0,825025895

LOG(KG(-1))

0,327290035

Tabela 58 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de soja
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

PIB dos países importadores de grão
de soja, em log

No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, temos que
um crescimento de 10% na renda dos países de destino do açúcar gera um impacto na demanda
das mercadorias no Complexo Portuário de Ilhéus da ordem de 6,5%, nos embarques de soja. O
Gráfico 1 apresenta a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 50 – Relação entre o PIB dos países importadores de soja e o embarque do produto pelo
Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A seguir é apresentada a projeção de demanda por embarque de soja e o PIB da
Alemanha, bloco de país que se mostrou o maior importador da commodity em 2016 (MDIC,
2016), conforme pode ser observado no Gráfico 2.
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Gráfico 51 – Projeção de demanda de exportação de açúcar vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O estado da Bahia é o sétimo maior produtor de soja do País, e o principal da Região
Nordeste, segundo dados da Companha Nacional de Abastecimento (CONAB, 2017c). O
potencial produtivo do estado está relacionado à região denominada MATOPIBA – que engloba
os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia –, a qual possui clima e condições de relvo
favoráveis, bem como disponibilidade de terras a preços atrativos (EMBRAPA, [2018]), sendo
considerada a principal fronteira agrícola brasileira na atualidade.
Acerca das perspectivas de produção de soja, destaca-se que a soja deverá responder
pelas maiores quantidades de expansão da área plantada, o que, aliado com a manutenção da
produtividade alcançada na safra de 2016/17, deve resultar em elevação da produção do grão
no MATOPIBA (CONAB, 2017a). No médio e longo prazos são esperadas substanciais elevações
na área plantada e na produção de soja da região do MATOPIBA, garantindo a oferta do grão
para o Complexo Portuário de Ilhéus. Entretanto, é importante salientar que as taxas de
crescimento esperadas para o MATOPIBA dependem das condições de disponibilidade hídrica
na região (FIESP, 2016).

MILHO
As elasticidades da demanda estimadas para o milho para o PNLP estão detalhadas a
seguir. Em suma, os determinantes da demanda por exportação foram o PIB dos países de
destino, o câmbio, a movimentação passada e o preço médio da commodity.
Variable

Coefficient

C

7,590046341

LOG(PIB)

0,502269600

LOG(CAMBIO)

0,937684381

LOG(KG(-1))

0,160717256

LOG(PM)

0,842334831

Tabela 59 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de milho, respectivamente
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)
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No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, temos que
um crescimento de 10% na renda dos países de destino do milho gera um impacto na demanda
das mercadorias no Complexo Portuário de Ilhéus da ordem de 5%. O Gráfico 3 indica a
correlação entre as duas variáveis.
PIB dos países importadores de milho em log
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Gráfico 52 – Relação entre o PIB dos países importadores de milho e o embarque do produto pelo
Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Já no caso do milho, na safra de 2016/17 foram produzidas 2,0 milhões de toneladas do
grão (CONAB, 2017a). A expectativa para os anos futuros é de substanciais ganhos de
produtividade, resultando em menor necessidade de expansão de áreas cultivadas. Além disso,
o consumo interno deve reduzir-se de cerca de 60% da produção para 55% na próxima década,
a partir da menor utilização do produto na composição de rações para animais (BRASIL, 2017).
Especificamente em relação ao oeste baiano, o incremento da produção tem se destinado
principalmente ao abastecimento do mercado doméstico e à atenuação da dependência pelo
milho de outras regiões produtoras, gerando, ainda, poucos excedentes para o mercado
internacional, em comparação com a soja (CONAB, 2017b). No Gráfico 4 pode ser observada a
projeção de embarque de longo curso de milho.
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Gráfico 53 – Projeção de demanda de exportação de soja vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

CACAU
As elasticidades da demanda estimadas para o grupo de produtos para o PNLP estão
detalhadas a seguir. Em suma, para o cacau, foi utilizado as estimativas do grupo produtos
alimentícios. Os determinantes da demanda por exportação foram o PIB dos países de destino,
a movimentação passada e uma variável de tendência.
Variable

Coefficient

C

5,891930644

LOG(PIB)

0,462106013

LOG(CAMBIO)

-0,631592699

LOG(KG(-1))

0,487271808

TREND

0,086161706

Tabela 60 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de produtos alimentícios
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, temos que
um crescimento de 10% na renda na região importadora de cacau gera um impacto na demanda
das mercadorias no Complexo Portuário de Ilhéus da ordem de 4,6%, nos desembarques de
cacau. O Gráfico 8 indica a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 54 – Relação entre o PIB da região importadora do produto e o desembarque do produto pelo
Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A seguir é apresentada a projeção de demanda por desembarque de cacau e o PIB da
região que importou o cacau conforme pode ser observado no Gráfico 6.
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Gráfico 55 – Projeção de demanda de exportação Cacau vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O estado da Bahia é o principal produtor nacional de cacau, respondendo por 55% a 60%
do total, aproximadamente (CONAB; 2017a, 2017b), com destaque para a região sul do estado.
Em Ilhéus, está instalado um parque de refino com capacidade de moagem em torno de 240 mil
toneladas ao ano, formado por indústrias das multinacionais Cargill, Olam e Berry-Callebaut, de
acordo com informações obtidas em visita técnica. Outras regiões produtoras relevantes no país
são o Pará (35% a 40% da produção nacional), Rondônia, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima,
Mato Grosso e o Amazonas (CONAB; 2017a, 2017b).
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Ainda segundo informado pelos players do setor atuantes na região do Complexo
Portuário, no ano de 2016 as principais regiões produtoras da Bahia sofreram com uma seca
severa que ocasionou a perda de cerca de 10% da produção levando o parque de refino a operar
abaixo da sua capacidade. Essa perda deve se refletir em volumes menores de produção ainda
nos próximos anos, tendo em vista o tempo de recuperação das lavouras, levando a necessidade
de importação de cacau.
Além do fator produtivo, também contribui para a necessidade de desembarques dessa
carga a realização de um blend por parte das indústrias, isto é, a mistura de diferentes tipos de
cacau para atendimento às especificidades do mercado. De acordo com informações obtidas em
visita ao Complexo, o blend utilizado pelo parque industrial de Ilhéus consiste na junção de cacau
de três diferentes origens: dois brasileiros, originários da própria Bahia e do Pará, e outro
importado do continente africano, principalmente de Gana.

MAGNESITA
As elasticidades da demanda estimadas para o grupo de produtos para o PNLP estão
detalhadas a seguir. Em suma, para o cacau, foi utilizado as estimativas do grupo minérios,
metais e outros. Os determinantes da demanda por exportação foram o PIB dos países de
destino, a movimentação passada da commodity.
Variable

Coefficient

C

6,960496483

LOG(PIB)

0,390830162

LOG(CAMBIO)

0,319189792

LOG(KG(-1))

0,317114598

Tabela 61 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de minérios, metais e outros
Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, temos que
um crescimento de 10% na renda dos países de destino da magnesita gera um impacto na
demanda das mercadorias no Complexo Portuário de Ilhéus da ordem de 4%. O Gráfico 7 indica
a correlação entre as duas variáveis.
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Gráfico 56 – Relação entre o PIB do país importador do produto e o embarque do produto pelo Complexo
Portuário de Ilhéus
Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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No Porto de Ilhéus a magnesita corresponde à carga da Magnesita Refratários S.A., que
possui a maior reserva do minério do mundo fora da China, localizada em Brumado (BA),
estimada em 830 milhões de toneladas, com capacidade produtiva de 450 mil toneladas anuais
(MAGNESITA, 2013a, 2013c). O Gráfico 57 i lustra o crescimento da demanda projetada para o
horizonte em estudo.

PIB (U$ Bilhão)

Gráfico 57 – Projeção de demanda de exportação magnesita vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

MANGANÊS E NÍQUEL
De acordo com informações fornecidas pela mineradora, a produção de manganês
teve início em 2017 e a primeira operação portuária da carga deve ocorrer no segundo semestre
de 2018, embarcando 20 mil toneladas. Considera-se que 60% da produção deve ser exportada,
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tendo como principal mercado de destino a China, onde será utilizada na indústria siderúrgica. Nesse
sentido, destaca-se a expectativa de recuperação e manutenção dos preços em níveis atrativos e
estáveis no mercado internacional para o manganês nos próximos anos (STATISTA, 2018), bem como
os planos estruturais da China, a exemplo do plano de fomento à urbanização e o plano quinquenal
chinês, cujas ações devem contribuir para o aumento pela demanda de minérios, como o manganês.
Os 40% restantes da produção devem ser vendidos no mercado nacional, onde o preço do produto
tem se mostrado estável, principalmente para indústria siderúrgica.
No que se refere ao níquel, de acordo com informações fornecidas pela empresa, no
ano de 2016 a Mirabela precisou paralisar sua produção e operação portuária em Ilhéus, tendo
como principal motivo a queda do preço do níquel no mercado internacional. Na ocasião, o
preço da commodity chegou a US$ 7.000 por tonelada, sendo que o valor adequado para
viabilizar as operações é de aproximadamente US$ 12.500 por tonelada.
Assim, considerando um cenário de retomada dos preços do níquel, a Mirabela
realizou investimentos em melhorias nas operações de extração do minério, visando à redução
dos custos de exploração. Conforme informado pelo representante da empresa em reunião
técnica, a perspectiva de exploração da mina é de 18 anos a partir da retomada das operações,
que deve ocorrer de forma absoluta em 2018. Considerando-se a operação da mina com plena
capacidade, a empresa tem potencial para exportar cerca de 100 mil toneladas por ano.
Desse modo, tendo em vista o horizonte estimado de exploração da mina da empresa
Mirabela, projeta-se que a demanda de níquel no Complexo Portuário de Ilhéus cesse em 2042,
com a movimentação de 100 mil toneladas, apresentando uma taxa média de crescimento de
2,2% ao ano. Já nos cenários alternativos de demanda, espera-se crescimento médio anual de
2,3% no cenário otimista, atingindo 102,6 mil toneladas, e de 2,1% no pessimista, chegando a
97,3 mil toneladas.
O Gráfico 58 ilustra o comportamento da demanda projetada até 2060, para o níquel
e o manganês.
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Gráfico 58 – Projeção de demanda de exportação níquel e manganês
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 4 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CAPACIDADE
DE CAIS
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O objetivo do presente capítulo é apresentar os principais conceitos da metodologia
de cálculo de capacidade operacional de cais, por carga, assim como os parâmetros operacionais
considerados para o Complexo Portuário de Ilhéus.

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
da The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), organizações que são
referências em planejamento portuário (UNCTAD, 1985; PIANC, 2014).
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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.
𝐶𝐶 =

𝜌𝜌. 𝐴𝐴. 𝑛𝑛
. 𝐿𝐿�
𝑇𝑇�

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);
𝑛𝑛 é o número de berços do trecho de cais (adimensional);

𝑇𝑇� é o tempo médio de atendimento para o trecho de cais (h/navio);

𝐿𝐿� 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 préestabelecida, se os tempos de atendimento aos navios também pudessem ser rigorosamente previstos
e caso todo o sistema logístico do porto fosse contínuo, sem interrupções ou ociosidades, ou seja, num
cenário ideal, um trecho de cais ou berço poderia operar com utilização próxima de 100% de utilização.
No entanto, devido às flutuações nos tempos de atendimento, que fogem ao controle dos operadores
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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.
G é a distribuição geral, ou seja, nada se afirma sobre a distribuição.
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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 2060, ano limite do horizonte de planejamento.
Para realizar esses cálculos, alguns ajustes aos dados de entrada do Sistema de Cálculo
de Capacidade devem ser feitos. Dentre esses ajustes, pode-se citar:
»
»
»
»

Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens;
Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão;
Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos
logísticos ou industriais; e
O mix dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar.

Para estimar os lotes e comprimentos médios futuros, foram feitas previsões sobre o
tamanho dos navios que frequentarão os portos nos anos vindouros, de acordo com as premissas
estabelecidas na seção 4.2 Demanda sobre o acesso aquaviário.
Como inputs dos modelos, serão utilizadas bases de dados de atracações, cujos principais
dados são as subdivisões dos tempos de ciclo das embarcações e valores movimentados.

PARÂMETROS DE CÁLCULO
VARIÁVEIS
»

Demanda (t): Refere-se 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 à extensão acostável do trecho de cais.
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m): É a média dos comprimentos das
embarcações que movimentam uma carga em um trecho de cais.
Distância entre navios (m): É o espaço localizado entre embarcações atracadas em um
trecho de cais contínuo.
Nº berços: É o número de berços disponíveis para a movimentação de cargas em um trecho de cais.
Ano operacional (dias): É o número de dias que o trecho de cais opera no período de um ano.
Tempo operacional por dia (h): É a quantidade de horas que o trecho de cais opera durante
o período de um dia.
Modelo de fila: 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:
𝐶𝐶 =

𝜌𝜌. 𝐴𝐴. 𝑛𝑛
. 𝐿𝐿�
𝑇𝑇�

Ou, fazendo as modificações algébricas necessárias, chegamos a:
𝐶𝐶 =

𝐷𝐷
𝜌𝜌. 𝐴𝐴. 𝑛𝑛
𝜌𝜌. 𝐴𝐴. 𝑛𝑛
.
=
. 𝐷𝐷
∑ 𝑇𝑇
∑ 𝑇𝑇
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

Onde D, Num Atrac e T representam respectivamente a demanda, o número de
atracações e o tempo total de atendimento médio de uma embarcação.
Assumindo que o índice i seja utilizado para designar as mercadorias
movimentadas e j seja o índice que represente os trechos de cais, pode–se calcular a
capacidade de movimentação de uma mercadoria movimentada em um trecho de cais
utilizando a seguinte equação:
PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

𝜌𝜌𝑗𝑗 . 𝐴𝐴𝑗𝑗 . 𝑛𝑛𝑗𝑗
∑𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 �

. 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗

Realizando as devidas manipulações algébricas chega-se a seguinte equação:

Ou

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

𝜌𝜌𝑗𝑗 . 𝐴𝐴𝑗𝑗 . 𝑛𝑛𝑗𝑗
∑𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 �

. 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 .

∑𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 �
𝜌𝜌𝑗𝑗 . 𝐴𝐴𝑗𝑗 . 𝑛𝑛𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗
=
. 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 .
𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗
∑𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 � 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗
∑𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 �
𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

.

𝜌𝜌𝑗𝑗 . 𝐴𝐴𝑗𝑗 . 𝑛𝑛𝑗𝑗
. 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 . 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗

Onde 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 representa o tempo total de atendimento às embarcações que
movimentam a mercadoria i no trecho de cais j.
Já ∑

𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 �

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 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 .

Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (𝑛𝑛𝑗𝑗 ) 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.
𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

𝜌𝜌𝑗𝑗 . 𝐴𝐴𝑗𝑗 . 𝑛𝑛𝑗𝑗 − 𝐻𝐻𝑗𝑗
. 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 . 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗

Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a
seguir da seguinte forma:
» 𝜌𝜌𝑗𝑗 Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜çã𝑜𝑜

» 𝐴𝐴𝑗𝑗 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) 𝑋𝑋 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (ℎ)
» 𝑛𝑛𝑗𝑗  𝑁𝑁º 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ç𝑜𝑜𝑜𝑜

» 𝐻𝐻𝑗𝑗 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.

» 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 [𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (ℎ) +

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (ℎ)] 𝑋𝑋 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 =

�

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑡𝑡)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑡𝑡/ℎ)

+ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (ℎ) +

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (ℎ)� 𝑋𝑋

» 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑡𝑡)

» 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (%)
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑡𝑡)

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑚𝑚é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑡𝑡)
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PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
PORTO DE ILHÉUS
Soja
101/102 – temporada

101/102 - temporada

2016
Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)
Trecho de cais contínuo
Comprimento do trecho de cais (m)
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)
Distância entre navios (m)
Nº berços
Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

1
30.905
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
225
2

2020
1
32.759
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
206
2

2025
1
32.759
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
234
2

2030
1
33.686
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
262
2

2035
1
33.686
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
272
2

2040

2045

1
33.686
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
281
2

1
34.613
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
281
2

2050
1
34.613
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
290
1

2055
1
34.613
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
300
1

2060
1
34.613
179
11
1
Não
2
150
24
70,00%
Não
0,00%
300
1

Tabela 62 - Parâmetros de cálculo de capacidade de soja – 101/102 - temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

101/102 – fora temporada
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

61.809
30.905

109.667
32.759

140.522
32.759

164.775
33.686

175.767
33.686

184.709
33.686

192.827
34.613

200.679
34.613

208.496
34.613

216.313
34.613

Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

179
11
1

Trecho de cais contínuo
Comprimento do trecho de cais (m)
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

Não
-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

214
24
-

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

70,00%
Sim

23,23%
278.839

19,27%
232.216

22,17%
267.079

23,80%
287.197

25,05%
302.340

24,03%
290.041

24,72%
298.863

23,29%
281.498

22,09%
267.082

21,09%
254.969

101/102/104 - fora temporada

Demanda (t)
Lote médio (t)

Distância entre navios (m)
Nº berços
Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
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 soja – 101/102 - fora temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

Milho
101/102 – temporada

101/102/104 - temporada

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

23.668

2.335

2.877

3.393

3.830

4.467

5.057

5.586

6.113

6.640

Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

23.668
89
7

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

1
Não
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

2
150
24

Modelo de fila
Índice de ocupação

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)

Não
13,07%
225

Não
1,15%
206

Não
1,35%
234

Não
1,52%
262

Não
1,69%
272

Não
1,78%
281

Não
1,92%
281

Não
1,87%
290

Não
1,82%
300

Não
1,78%
300

Capacidade (t/ano)

54.663

4.814

5.626

6.294

6.998

7.363

7.957

7.704

7.499

7.347

Tempo entre atracações sucessivas (h)
Trecho de cais contínuo
Comprimento do trecho de cais (m)
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)
Distância entre navios (m)
Nº berços
Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)

Tabela 64 - Parâmetros de cálculo de capacidade de soja – 101/102 - temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

101/102 – fora temporada
2016

2020

2025

2030

1

36.577

45.080

53.159

59.997

69.989

79.220

87.511

95.771

104.031

23.668

23.668

23.668

23.668

23.668

23.668

23.668

23.668

23.668

23.668

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

Tempo inoperante (h)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Tempo entre atracações sucessivas (h)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

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

0,00%

12,40%

13,72%

14,84%

16,53%

17,60%

19,66%

19,66%

19,64%

19,64%

Horas trechos prioritários (h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacidade (t/ano)

5

77.451

85.679

92.654

103.203

109.900

122.784

122.755

122.682

122.621

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)

101/102 - fora temporada

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)

2035

2040

2045

Tabela 65 - Parâmetros de cálculo de capacidade de milho – 101/102 - fora temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

2050

2055

2060

PLANO MESTRE

Cacau
101/102 – temporada
2016

2020

2025

2030

29.309

36.058

37.772

39.658

43.008

48.221

55.749

63.874

72.023

80.171

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

Produtividade (t/h)

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Tempo inoperante (h)

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

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%

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

70,05%

76,63%

76,57%

76,72%

82,13%

83,22%

91,85%

92,43%

92,88%

93,25%

225

206

234

262

272

281

281

290

300

300

67.691

74.341

73.851

73.558

78.596

79.476

87.720

88.099

88.358

88.706

Demanda (t)
Lote médio (t)

Tempo entre atracações sucessivas (h)

101/102 - temporada

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Tabela 66 - Parâmetros de cálculo de capacidade de cacau – 101/102 - temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

101/102 – fora temporada
2016

2020

2025

2030

21.224

29.502

30.905

32.447

35.189

39.454

45.612

52.261

58.928

65.595

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

7.219

Produtividade (t/h)

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Tempo inoperante (h)

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

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

66,35%

43,29%

40,71%

39,19%

41,95%

42,93%

48,99%

50,80%

52,31%

53,58%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.747

62.470

58.738

56.554

60.529

61.953

70.695

73.308

75.486

77.317

Demanda (t)
Lote médio (t)

Tempo entre atracações sucessivas (h)
101/102 - fora temporada

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

2035

2040

2045

Tabela 67 - Parâmetros de cálculo de capacidade de cacau – 101/102 - fora temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

2050

2055

2060

PLANO MESTRE

Magnesita
101/102 – temporada
2016

2020

2025

2030

20.704

17.819

20.967

24.090

26.591

28.329

29.629

30.911

32.195

33.479

7.668

8.485

8.485

8.965

8.965

8.965

9.281

9.281

9.281

9.281

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

Tempo inoperante (h)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Tempo entre atracações sucessivas (h)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

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%

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

6,48%

4,89%

5,49%

5,97%

6,51%

6,26%

6,23%

5,71%

5,30%

4,97%

225

206

234

262

272

281

281

290

300

300

47.816

36.737

40.994

44.683

48.594

46.690

46.621

42.634

39.497

37.043

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)

101/102 - temporada

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Tabela 68 - Parâmetros de cálculo de capacidade de magnesita – 101/102 - temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

101/102 – fora temporada
2016

2020

2025

2030

17.636

29.072

34.210

39.305

43.386

46.220

48.342

50.434

52.528

54.623

7.668

8.485

8.485

8.965

8.965

8.965

9.281

9.281

9.281

9.281

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

Tempo inoperante (h)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Tempo entre atracações sucessivas (h)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

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

7,22%

5,51%

5,82%

6,08%

6,63%

6,44%

6,62%

6,25%

5,95%

5,69%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.563

61.560

65.020

68.508

74.629

72.578

74.926

70.745

67.288

64.384

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)

101/102 - fora temporada

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

2035

2040

2045

Tabela 69 - Parâmetros de cálculo de capacidade de magnesita – 101/102 - fora temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

2050

2055

2060

PLANO MESTRE

Níquel
101/102 – temporada
2016
Demanda (t)

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

31.559

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

1

1

1

1

9.740

12.027

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

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%

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

10,40%

10,70%

10,27%

9,80%

9,67%

8,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

225

206

234

262

272

281

281

290

300

300

72.888

78.345

74.296

70.483

69.443

62.629

2

1

1

1

Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)
Trecho de cais contínuo
101/102 - temporada

2020

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 70 - Parâmetros de cálculo de capacidade de níquel – 101/102 - temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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PLANO MESTRE

101/102 – fora temporada
2016

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

7.403

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

1

1

1

1

Lote médio (t)

9.740

12.027

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

11.625

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

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

3,19%

12,05%

10,88%

9,98%

9,85%

8,99%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.396

131.283

117.839

108.064

106.647

97.356

2

1

1

1

Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)
Trecho de cais contínuo
101/102 - fora temporada

2020

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 71- Parâmetros de cálculo de capacidade de níquel – 101/102 - fora temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Manganês
101/102 – temporada
2016
Demanda (t)

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

1

22.800

22.800

22.800

1

1

1

1

1

1

9.740

10.077

10.077

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

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%

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

0,00%

6,63%

6,33%

6,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

225

206

234

262

272

281

281

290

300

300

2

47.007

44.577

42.290

2

2

2

1

1

1

Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)
Trecho de cais contínuo
101/102 - temporada

2020

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 72- Parâmetros de cálculo de capacidade de manganês – 101/102 - temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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101/102 – fora temporada
2016

2020

2025

2030

1

37.200

37.200

37.200

1

1

1

1

1

1

9.740

10.077

10.077

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

10.414

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

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

0,00%

7,47%

6,71%

6,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Horas trechos prioritários (h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacidade (t/ano)

5

78.770

70.703

64.838

2

2

2

1

1

1

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)
101/102 - fora temporada

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)

2035

2040

2045

Tabela 73- Parâmetros de cálculo de capacidade de manganês – 101/102 - fora temporada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2050

2055

2060

PLANO MESTRE

Passageiros
2016
Demanda (escalas)

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

24

22

25

28

29

30

30

31

32

32

Lote médio (escalas)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Produtividade (t/h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tempo inoperante (h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tempo entre atracações sucessivas (h)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

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%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Trecho de cais contínuo

Passageiros

2020

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (escalas/ano)

Tabela 74 - Parâmetros de cálculo de capacidade de Passageiros
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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PLANO MESTRE

APÊNDICE 5 – DIVISÃO MODAL FUTURA DOS ACESSOS
TERRESTRES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

O objetivo da presente seção consiste em apresentar a divisão modal da projeção de
demanda de cargas inerente ao Complexo Portuário de Ilhéus, referente aos anos de 2020, 2025,
2045 e 2060. Para todos esses cenários são apresentados os valores projetados para os dois
modais de acesso ao Complexo Portuário, notadamente, rodoviário e ferroviário.
Destaca-se que a lógica utilizada para as análises da presente seção segue as mesmas
diretrizes apontadas na seção 5.2.2.1, ou seja, em linhas gerais, são observados os
procedimentos de recepção e expedição das cargas sob a ótica das instalações portuárias nos
horizontes supracitados. Entretanto, cabe ressaltar que, para os cenários alternativos de
demanda, otimista e pessimista, para o ano de 2060, foram considerados os mesmos
percentuais adotados para o cenário tendencial desse mesmo ano para cada tipo de produto,
por instalação avaliada, haja vista a ausência de informações que pudessem justificar alterações
nesses valores.
Situação semelhante foi adotada para os cenários intermediários de demanda,
referentes aos anos de 2020, 2025 e 2045. Para esses casos, foi considerada que as perspectivas
futuras de movimentação de cargas pelos modais já estariam concretizadas, adotando-se os
mesmos percentuais utilizados para o cenário tendencial de 2060, para cada tipo de produto,
por instalação avaliada.
Diante do exposto, na Tabela 75 são apresentados os volumes esperados para os
cenários pessimista e otimista de 2060, para cada um dos modais de transporte.
Carga

Sentido

Demanda
total
pessimista
(t)

Demanda
rodovia
pessimista
(t)

Demanda
ferrovia
pessimista
(t)

Demanda
total
otimista
(t)

Demanda
rodovia
otimista
(t)

Demanda
ferrovia
otimista (t)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

130.441

130.441

-

161.091

161.091

-

Celulose

Recepção

-

-

-

1.100.000

1.100.000

-

Contêiner
Grão de
soja
Madeira

Expedição

-

-

-

94.234

94.234

-

Recepção

202.858

202.858

-

229.768

229.768

-

Recepção

-

-

-

360.000

360.000

-

Milho
Minérios,
metais e
pedras

Recepção

84.354

84.354

-

136.988

136.988

-

Recepção

166.656

166.656

-

181.931

181.931

-

Porto Sul
Fertilizante

Expedição

3.458.674

-

3.458.674

4.354.012

-

4.354.012

Milho

Recepção

1.563.590

-

1.563.590

7.938.092

-

7.938.092

Soja

Recepção

3.275.233

-

3.275.233

10.757.203

-

10.757.203

27.475.489

-

27.475.489

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

12.524.511

-

12.524.511

Tabela 75 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2060

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Figura 69, é apresentada a divisão modal tendencial estimada para 2020, por
instalação portuária, tipos de carga movimentada e sentido do fluxo sob a ótica do Complexo.
PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
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Carga

Sentido

Demanda
total (t)

Demanda
rodovia (t)

Demanda
ferrovia (t)

Participação
rodovia (%)

Participação
ferrovia (%)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

65.560

65.560

-

100%

0%

Grão de soja

Recepção

109.667

109.667

-

100%

0%

Manganês

Recepção

60.000

60.000

-

100%

0%

Milho
Recepção
Minérios,
Recepção
metais e pedras
Níquel
Recepção

38.912

38.912

-

100%

0%

92.766

92.766

-

100%

0%

100.000

100.000

-

100%

0%

20.000.000

0%

100%

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

20.000.000

-

Tabela 76 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2020

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2018)

Já na Tabela 77 é disposta a demanda projetada por modal para o ano de 2020, nos
cenários pessimista e otimista, por instalação portuária, tipos de carga movimentada e sentido
do fluxo sob a ótica do Complexo.
Carga

Sentido

Demanda
total
pessimista
(t)

Demanda
rodovia
pessimista
(t)

Demanda
ferrovia
pessimista
(t)

Demanda
total
otimista (t)

Demanda
rodovia
otimista
(t)

Demanda
ferrovia
otimista (t)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

64.922

64.922

-

66.197

66.197

-

Contêiner
Grão de
soja
Manganês

Expedição

-

-

-

174.440

174.440

-

Recepção

109.051

109.051

-

110.283

110.283

-

Recepção

59.761

59.761

-

60.239

60.239

-

Milho
Minérios,
metais e
pedras
Níquel

Recepção

38.117

38.117

-

39.707

39.707

-

Recepção

92.396

92.396

-

93.136

93.136

-

Recepção

99.601

99.601

-

100.399

100.399

-

19.415.731

20.584.269

-

20.584.269

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

19.415.731

-

Tabela 77 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2020

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 78 são apresentados os valores da divisão modal tendencial para 2025, por
instalação portuária, tipos de carga movimentada e sentido de movimentação, sob a ótica do
Complexo Portuário.
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Carga

Sentido

Demanda
total (t)

Demanda
Demanda
rodovia (t)
ferrovia (t)
Porto de Ilhéus

Participação
rodovia (%)

Participação
ferrovia (%)

Cacau

Expedição

68.677

68.677

-

100%

0%

Grão de soja

Recepção

140.522

140.522

-

100%

0%

Manganês

Recepção

60.000

60.000

-

100%

0%

Milho
Minérios,
metais e
pedras
Níquel

Recepção

47.957

47.957

-

100%

0%

Recepção

109.158

109.158

-

100%

0%

Recepção

100.000

100.000

-

100%

0%

Fertilizante

Expedição

739.669

-

739.669

0%

100%

Milho

Recepção

237.145

-

237.145

0%

100%

Soja

Recepção

1.990.955

-

1.990.955

0%

100%

20.000.000

0%

100%

Porto Sul

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

20.000.000

-

Tabela 78 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2025

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2018)

Já na Tabela 79 é disposta a demanda projetada para o ano 2025, referente aos cenários
pessimista e otimista, para cada modal de transporte, por instalação portuária, tipos de carga
movimentada e sentido da movimentação sob a ótica das instalações.
Carga

Sentido

Demanda
total
pessimista
(t)

Demanda
Demanda
rodovia
ferrovia
pessimista
pessimista
(t)
(t)
Porto de Ilhéus

Demanda
total
otimista (t)

Demanda
rodovia
otimista
(t)

Demanda
ferrovia
otimista (t)

Cacau

Expedição

67.169

67.169

-

70.185

70.185

-

Celulose

Recepção

-

-

-

1.094.866

1.094.866

-

Contêiner
Grão de
soja
Madeira

Expedição

-

-

-

171.323

171.323

-

Recepção

138.740

138.740

-

142.304

142.304

-

Recepção

-

-

-

360.000

360.000

-

Manganês

Recepção

59.460

59.460

60.540

60.540

-

Milho
Minérios,
metais e
pedras
Níquel

Recepção

45.718

45.718

-

50.195

50.195

-

Recepção

108.175

108.175

-

110.140

110.140

-

Recepção

99.100

99.100

-

100.900

100.900

-

Fertilizante

Expedição

723.145

-

723.145

756.192

-

756.192

Milho

Recepção

211.839

-

211.839

262.451

-

262.451

Soja

Recepção

1.805.508

-

1.805.508

2.176.402

-

2.176.402

21.340.566

-

21.340.566

Porto Sul

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

18.659.434

-

18.659.434

Tabela 79 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2025

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Na Tabela 80 é demonstrada a divisão modal, para o cenário tendencial de 2045, por
instalação portuária, tipos de carga movimentada e sentido dos fluxos, sob a ótica do Complexo.
Carga

Sentido

Demanda
total (t)

Demanda
rodovia (t)

Demanda
ferrovia (t)

Participação
rodovia (%)

Participação
ferrovia (%)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

101.361

101.361

-

100%

0%

Grão de soja

Recepção

192.827

192.827

-

100%

0%

Milho
Recepção
Minérios,
Recepção
metais e pedras

84.277

84.277

-

100%

0%

154.253

154.253

-

100%

0%

Porto Sul
Fertilizante

Expedição

4.063.761

-

4.063.761

0%

100%

Milho

Recepção

5.888.738

-

5.888.738

0%

100%

Soja

Recepção

6.352.510

-

6.352.510

0%

100%

20.000.000

0%

100%

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

20.000.000

-

Tabela 80 – Divisão modal futura (cenário tendencial) – 2045

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por fim, na Tabela 81
Carga

Sentido

Demanda
total
pessimista
(t)

Demanda
rodovia
pessimista
(t)

Demanda
ferrovia
pessimista
(t)

Demanda
total
otimista (t)

Demanda
rodovia
otimista
(t)

Demanda
ferrovia
otimista (t)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

94.012

94.012

-

108.711

108.711

-

Celulose

Recepção

-

-

-

1.100.000

1.100.000

-

Contêiner
Grão de
soja
Madeira

Expedição

-

-

-

138.639

138.639

-

Recepção

184.828

184.828

-

200.826

200.826

-

Recepção

-

-

-

360.000

360.000

-

Milho
Minérios,
metais e
pedras

Recepção

70.872

70.872

-

97.681

97.681

-

Recepção

149.729

149.729

-

158.777

158.777

-

Porto Sul
Fertilizante

Expedição

3.763.880

-

3.763.880

4.363.642

-

4.363.642

Milho

Recepção

3.589.199

-

3.589.199

8.188.277

-

8.188.277

Soja

Recepção

4.219.118

-

4.219.118

8.485.902

-

8.485.902

24.696.742

-

24.696.742

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

15.303.258

-

15.303.258

é apresentada a movimentação estimada para o ano 2045, para cada modal de
transporte, nos cenários pessimista e otimista, por instalação, tipo de produto, e sentido, sob a
ótima do Complexo.
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Carga

Sentido

Demanda
total
pessimista
(t)

Demanda
rodovia
pessimista
(t)

Demanda
ferrovia
pessimista
(t)

Demanda
total
otimista (t)

Demanda
rodovia
otimista
(t)

Demanda
ferrovia
otimista (t)

Porto de Ilhéus
Cacau

Expedição

94.012

94.012

-

108.711

108.711

-

Celulose

Recepção

-

-

-

1.100.000

1.100.000

-

Contêiner
Grão de
soja
Madeira

Expedição

-

-

-

138.639

138.639

-

Recepção

184.828

184.828

-

200.826

200.826

-

Recepção

-

-

-

360.000

360.000

-

Milho
Minérios,
metais e
pedras

Recepção

70.872

70.872

-

97.681

97.681

-

Recepção

149.729

149.729

-

158.777

158.777

-

Fertilizante

Expedição

3.763.880

-

3.763.880

4.363.642

-

4.363.642

Milho

Recepção

3.589.199

-

3.589.199

8.188.277

-

8.188.277

Soja

Recepção

4.219.118

-

4.219.118

8.485.902

-

8.485.902

24.696.742

-

24.696.742

Porto Sul

TUP BAMIN
Minério de
ferro

Recepção

15.303.258

-

15.303.258

Tabela 81 – Divisão modal futura (cenário pessimista e otimista) – 2045

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 6 – DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS E
RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ACESSOS RODOVIÁRIO
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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 Ilhéus. Expõe também os principais dados de entrada, além de descrever, de forma mais
detalhada, os resultados obtidos para a situação atual e para os cenários futuros. Do mesmo
modo, este documento apresenta a projeção dos fluxos de veículos nas portarias de acesso às
instalações do Complexo Portuário para os cenários futuros alternativos (pessimista e otimista)
e traz os resultados das simulações em seus gates para esses horizontes de projeto.

SITUAÇÃO ATUAL
A seguir, são descritas as análises dos segmentos situados na hinterlândia e no entorno
do Complexo Portuário, correspondentes à situação atual.

NÍVEL DE SERVIÇO
Para a realização das análises de nível de serviço (LOS – do inglês Level of Service) das
vias de acesso ao Complexo Portuário de Ilhéus, foram utilizados os dados do volume de tráfego
fornecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Dessa forma,
foram analisadas as informações registradas nos postos de contagem da região de interesse.
A Tabela 82 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

Ano

BR-101

41012

DNIT

2016

BR-101

Km 504,9

DNIT

2016

BR-101

Km 506,5

DNIT

2016

BR-101

Km 507,7

DNIT

2016

BR-101

Km 524,6

DNIT

2016

BR-415

Km 23

DNIT

2014

Tabela 82 – Resumo dos dados disponíveis sobre volume de veículos para os segmentos em estudo
Fonte: PNCT (DNIT, 2016), SIOR (DNIT, 2016) e DNIT (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com base nos dados disponibilizados, foi possível verificar a distribuição de veículos ao
longo do ano na região analisada. Assim, para definição do cenário temporal, verificou-se o mês
de maior volume de tráfego de cada rodovia e identificou-se ainda a hora-pico dos dias típicos
da semana (terça, quarta e quinta-feira) pelo sentido de cada segmento. Para os trechos em que
se constatou a ausência de posto de contagem, optou-se pela utilização dos dados do posto de
contagem mais próximo.
As informações do cenário temporal, que foi considerado na análise, estão expostas
na Tabela 83.
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Rodovia

Ano

Mês*

BR-101

2016

Janeiro

Contorno Norte de Itabuna

2016

Janeiro

BR-415

2016

Janeiro

Dia da semana
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)

* Devido à indisponibilidade de dados completos de Volume Médio Diário Mensal (VMDm), não pode ser verificada a
sazonalidade para a área de estudo. No entanto, foi adotado o mês de janeiro como o mês crítico.

Tabela 83 – Cenário temporal da análise de nível de serviço da hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conexão com a hinterlândia
Para análise do nível de serviço dos segmentos situados na hinterlândia, fez-se uso da
metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto. O nível de
serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está operando, podendo ser classificado em
A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é considerado o melhor nível, 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 baseia-se na identificação de trechos com
características homogêneas. Para tanto, verificaram-se peculiaridades como: localização entre acessos,
número de faixas, tipo de terreno e velocidade. Além disso, para as rodovias federais, utilizou-se como
base a segmentação determinada pelo Sistema Nacional de Viação (SNV) do DNIT (2015).
Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus são
descritos na Tabela 84 e apresentados na Figura 89.
Início
(km)*

Fim
(km)*

Extensão
(km)

474,7

481,4

6,7

481,4

490,6

9,2

Km 501,4

490,6

501,4

10,8

Entr. BR-415(A)
/ BA-120(B)
(Itabuna)

501,4

507,7

6,3

Entr. BR-415(B)

507,7

512,6

4,9

512,6

525,2

12,6

525,2

541,0

15,8

Entr. BR-415(B)

31,4

32,3

0,9

Entr. BR-415(B)

Entr. BR-415(A)

32,3

16,7

15,6

Entr. BR-415(A)

Ponte sobre o
Rio Cachoeira

16,7

8,9

7,8

Id

Rodovia

Trecho SNV

Tipo

Local de início

Local de fim

1

BR-101

101BBA1770

Simples

Entr. BA-969 (p/
Ponto do Zinco)

2

BR-101

101BBA1790

Simples

Entr. BA-262(A)
(p/ Uruçuca)

3

BR-101

101BBA1810-1

Simples

Entr. BA-120(A)
/262(B) (p/
Itajuípe)

Entr. BA-262(A)
(p/ Uruçuca)
Entr. BA-120(A)
/262(B) (p/
Itajuípe)

4

BR-101

101BBA1810-2

Simples

Km 501,4

5

BR-101
BR-415

101BBA1820
415BBA0030

Simples

Entr. BR-415(A)
/ BA-120(B)
(Itabuna)

6

BR-101

101BBA1830

Simples

Entr. BR-415(B)

7

BR-101
BR-251

101BBA1832
251BBA0030

Simples

Entr. BA-251(A)
(Buerarema)

Entr. BA-251(A)
(Buerarema)
São José da
Vitória (BA)

8

BR-415

BR-415-2

Simples

Km 31,4

9

BR-415

415BBA0020

Simples

10

BR-415

BR-415-1

Simples

* Localização aproximada.

Tabela 84 – Segmentos de rodovia estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 89 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Além dos dados da demanda de tráfego, referentes ao volume de veículos observado
durante determinado período, a partir de contagens de tráfego, o cálculo do nível de serviço
rodoviário utiliza variáveis de infraestrutura, cujo levantamento é realizado de acordo com as
características prevalecentes das vias analisadas. Nesse sentido, a Tabela 85 exibe as
características predominantes das rodovias em estudo, tais como tipo de rodovia, larguras de
faixa de rolamento e de desobstruções laterais.
Rodovia
BR-101
BR-415

Tipo
Pista
simples
Pista
simples

Divisor
central

Largura de faixa de
rolamento (m)

Largura do
acostamento (m)

Não

3,1

2,2

Não

3,2

1,3

Tabela 85 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Tendo em vista a extensa área analisada, os atributos de infraestrutura descritos na
Tabela 85 são apresentados de maneira generalizada. Contudo, para a realização dos cálculos
de nível de serviço, foram ponderadas as particularidades presentes nos trechos estudados.
Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para os
segmentos de pista simples situados na hinterlândia, estão apresentados na Tabela 86, em que
foi utilizado o método de cálculo LOS para rodovias de pista simples. Esses resultados também
podem ser visualizados na Figura 90.
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Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

Classe

Terreno

Acessos
/km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

1

BR-101

101BBA1770

Norte-sul

I

Plano

0,5

80

287

0,98

D

1

BR-101

101BBA1770

Sul-norte

I

Plano

0,5

80

279

0,97

D

2

BR-101

101BBA1790

Norte-sul

I

Plano

0,2

80

287

0,98

D

2

BR-101

101BBA1790

Sul-norte

I

Plano

0,2

80

279

0,97

D

3

BR-101

101BBA1810-1

Norte-sul

I

Plano

0,4

80

287

0,98

D

3

BR-101

101BBA1810-1

Sul-norte

I

Plano

0,4

80

279

0,97

D

4

BR-101

101BBA1810-2

Norte-sul

I

Plano

3,0

60

313

0,98

E

4

BR-101

101BBA1810-2

Sul-norte

I

Plano

3,0

60

311

0,97

E

BR-101
BR-415
BR-101
BR-415

101BBA1820
415BBA0030
101BBA1820
415BBA0030

Norte-sul

I

Plano

0,0

80

218

0,98

C

Sul-norte

I

Plano

0,0

80

214

0,97

C

6

BR-101

101BBA1830

Norte-sul

I

Plano

0,6

80

218

0,98

C

6

BR-101

101BBA1830

Sul-norte

I

Plano

0,6

80

214

0,97

C

BR-101
BR-251
BR-101
BR-251

101BBA1832
251BBA0030
101BBA1832
251BBA0030

Norte-sul

I

Plano

0,3

80

218

0,98

C

Sul-norte

I

Plano

0,3

80

214

0,97

C

8

BR-415

BR-415-2

Oeste-leste

I

Plano

2,3

60

404

0,98

E

8

BR-415

BR-415-2

Leste-oeste

I

Plano

2,3

60

449

0,97

E

9

BR-415

415BBA0020

Oeste-leste

I

Plano

0,5

60

404

0,98

E

9

BR-415

415BBA0020

Leste-oeste

I

Plano

0,5

60

449

0,97

E

10

BR-415

BR-415-1

Oeste-leste

I

Plano

0,8

60

404

0,98

E

10

BR-415

BR-415-1

Leste-oeste

I

Plano

0,8

60

449

0,97

E

5
5

7
7

Tabela 86 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias de pista simples na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 90 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Figura 33, percebe-se que, de modo geral, há condições instáveis de
trafegabilidade ao longo dos segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus. Nesse
sentido, a infraestrutura das rodovias – todas em pista simples – influencia negativamente no
desempenho dos trechos analisados, tendo em vista a menor capacidade disponível para suprir
a demanda de veículos que trafega pela região.
Acerca da BR-101, verificam-se níveis de serviço distintos para determinados trechos da
rodovia. Nos segmentos ao norte de Itabuna (BA) observa-se LOS D, correspondente a uma situação
que já apresenta indícios de instabilidade, cuja manobrabilidade dos condutores está restringida ao
restante do tráfego, ocorrendo trocas bruscas e imprevistas na velocidade dos veículos. Condições
mais insatisfatórias são verificadas no segmento que atravessa a região metropolitana de Itabuna,
caracterizada pelo LOS E, indicando que a demanda de tráfego está muito próxima à capacidade da
via. Por outro lado, nos trechos mais ao sul do município, percebe-se uma condição de
trafegabilidade ainda estável, caracterizada pelo LOS C. Contudo, esse nível de serviço também
indica que o volume de tráfego já apresenta certa representatividade, influenciando negativamente
a manobrabilidade dos condutores e a velocidade dos veículos que utilizam a via, embora as
condições de tráfego da rodovia ainda sejam toleráveis.
De forma análoga ao observado para a BR-101, no que diz respeito à trafegabilidade
na BR-415, também se constata condições insatisfatórias, dado o LOS E observado,
correspondendo a uma situação em que a circulação de veículos ocorre de forma instável, haja
vista a baixa velocidade operacional condicionada pelo alto volume de veículos que compartilha
a rodovia. Diante da atual situação, em outubro de 2017, o Governo do Estado da Bahia assinou
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a ordem e serviço para duplicação da rodovia, cujos detalhamentos podem ser consultados na
seção 5.3 do relatório.
Conforme verificado, as rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Ilhéus
apresentam, de forma geral, condições instáveis de trafegabilidade. Nesse contexto, é de suma
importância que obras mitigatórias sejam realizadas, no intuito de aumentar a capacidade das vias
ou diminuir a demanda de veículos prevista para a região, com destaque para os projetos de
duplicação da BR-415, entre Itabuna (BA) e Ilhéus (BA), e da implantação do Contorno Viário Sul de
Itabuna. Mais informações a respeito desses projetos são expostas na seção 5.3 do relatório.

Entorno portuário
Devido à indisponibilidade de dados de contagem de tráfego, tanto nas vias quanto
nas interseções existentes no entorno portuário, não foi possível estimar o nível de serviço dos
acessos do entorno do Porto de Ilhéus.

SITUAÇÃO FUTURA
Na análise da situação futura das rodovias que dão acesso ao Complexo Portuário de
Ilhéus, foram analisados os mesmos segmentos viários descritos na seção de situação atual, no
entanto, com seus volumes de veículos projetados. Além disso, são apresentados os fluxos na
Portaria Principal 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.
Assim, os volumes de tráfego foram projetados para diferentes cenários futuros, para
os quais foram estimados os níveis de serviço. Essas análises foram realizadas com a finalidade
de verificar as condições da capacidade rodoviária dos acessos ao Complexo Portuário.
De acordo com o HCM (TRB, 2010), a capacidade de uma rodovia expressa a máxima
taxa horária de fluxo de tráfego esperada em uma seção da via por sentido, admitindo-se as
condições básicas de tráfego, as quais relacionam as características físicas da via e as condições
locais de tráfego, como largura de faixa, largura de acostamento e classes de veículos.
No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovias com duas faixas com sentidos de
tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por
hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia
conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 87 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
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Capacidade rodoviária
Velocidade de fluxo livre

Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

(mi/h)

(km/h)*

Capacidade
(veículos/hora/faixa)

–

–

1.700**

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

*Valores aproximados.
**Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em
ambas as direções em trechos curtos (pontes ou túneis).

Tabela 87 – Capacidade das rodovias conforme o HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Da mesma forma, menciona-se que as condições básicas para rodovias de pista simples
consistem nos seguintes aspectos:
»
»
»
»
»
»

largura da faixa maior ou igual a 12 ft (aproximadamente 3,66 m);
largura do acostamento maior ou igual a 6 ft (aproximadamente 1,83 m);
ausência de proibição de ultrapassagem;
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;
sem obras na pista;
sem defeitos no pavimento;
sem veículos pesados;
motoristas rotineiros.

As seções a seguir descrevem os volumes de tráfego projetados e os resultados dos
níveis de serviço futuros, para a hinterlândia e para o entorno portuário.

Conexão com a hinterlândia
A Tabela 88 apresenta o Volume de Hora-Pico (VHP) estimado para os segmentos da
hinterlândia, considerando os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda
atual

Id

Rodovia

Classe

Sentido

VHP (2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

1

BR-101

I

Norte-sul

287

321

371

657

1.011

1

BR-101

I

Sul-norte

278

312

360

638

980

2

BR-101

I

Norte-sul

287

321

371

657

1.011

Demanda projetada
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda
atual

Demanda projetada

2

BR-101

I

Sul-norte

278

312

360

638

980

3

BR-101

I

Norte-sul

287

321

371

657

1.011

3

BR-101

I

Sul-norte

278

312

360

638

980

4

BR-101

I

Norte-sul

312

350

404

717

1.104

4

BR-101

I

Sul-norte

310

348

401

710

1.092

I

Norte-sul

217

243

280

493

754

I

Sul-norte

213

239

275

484

739

5
5

BR-101
BR-415
BR-101
BR-415

6

BR-101

I

Norte-sul

217

243

280

493

754

6

BR-101

I

Sul-norte

213

239

275

484

739

I

Norte-sul

217

243

280

493

754

I

Sul-norte

213

239

275

484

739

7
7

BR-101
BR-251
BR-101
BR-251

8

BR-415

I

Oeste-leste

403

453

523

933

1.441

8

BR-415

I

Leste-oeste

449

504

582

1.040

1.607

9

BR-415

I

Oeste-leste

403

453

523

933

1.441

9

BR-415

I

Leste-oeste

449

504

582

1.040

1.607

10

BR-415

I

Oeste-leste

403

453

523

933

1.441

10

BR-415

I

Leste-oeste

449

504

582

1.040

1.607

Tabela 88 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir dos valores de demanda de tráfego estimados para os segmentos da
hinterlândia, determinou-se o nível de serviço dos trechos analisados, segundo a metodologia
do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto.
Conforme já mencionado, o nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a
rodovia está operando, classificando-a em A, B, C, D, E ou F, em que A é considerado o melhor
nível, ao passo que F corresponde a uma rodovia que opera com uma demanda de tráfego acima
de sua capacidade, havendo formação de filas. No entanto, destaca-se que o LOS D indica o
início de uma situação instável, em que já podem ocorrer mudanças bruscas de velocidade e as
manobras dos condutores estão muito restritas ao restante do tráfego. Portanto, considera-se
o VHP correspondente ao LOS D como referência a um cenário de tráfego aceitável, pois, apesar
desse 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 89 exibe os níveis de serviço dos segmentos analisados na hinterlândia do
Complexo, para os anos de 2017, 2020, 2025, 2045 e 2060. Na sequência, a Figura 91 detalha os
resultados obtidos.
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Cenário
atual

Cenários futuros

Id

Rodovia

Classe

Sentido

LOS (2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

1

BR-101

I

Norte-sul

D

D

D

D

E

1

BR-101

I

Sul-norte

D

D

D

D

E

2

BR-101

I

Norte-sul

D

D

D

D

E

2

BR-101

I

Sul-norte

D

D

D

D

E

3

BR-101

I

Norte-sul

D

D

D

D

E

3

BR-101

I

Sul-norte

D

D

D

D

E

4

BR-101

I

Norte-sul

E

E

E

E

E

4

BR-101

I

Sul-norte

E

E

E

E

E

I

Norte-sul

C

C

C

D

E

I

Sul-norte

C

C

C

D

E

5
5

BR-101
BR-415
BR-101
BR-415

6

BR-101

I

Norte-sul

C

C

C

D

E

6

BR-101

I

Sul-norte

C

C

C

D

E

I

Norte-sul

C

C

C

D

E

I

Sul-norte

C

C

C

D

E

7
7

BR-101
BR-251
BR-101
BR-251

8

BR-415

I

Oeste-leste

E

E

E

E

E

8

BR-415

I

Leste-oeste

E

E

E

E

E

9

BR-415

I

Oeste-leste

E

E

E

E

E

9

BR-415

I

Leste-oeste

E

E

E

E

E

10

BR-415

I

Oeste-leste

E

E

E

E

E

10

BR-415

I

Leste-oeste

E

E

E

E

E

Tabela 89 – Níveis de serviço: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 91 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a Figura 91, percebe-se que a mesma situação exposta na seção 5.1.1.1
persistirá até meados do ano de 2025, para todas as rodovias analisadas. Todavia, após esse
período, a situação tende a se agravar, especialmente nos segmentos da BR-101 localizados ao
sul de Itabuna (BA), para os quais se estima que passem a operar com LOS D até as proximidades
do ano de 2045, indicando que haverá indícios de instabilidade nas condições de trafegabilidade
do local. Além disso, na medida em que os horizontes avançam, nota-se que o volume de
veículos que circula pelas rodovias da hinterlândia do Complexo poderá se aproximar da
capacidade viária em todos os segmentos analisados, haja vista o LOS E observado.
Diante do exposto, novamente salienta-se a importância da execução de obras de
infraestrutura rodoviária, por parte dos órgãos governamentais competentes, para propiciar
melhores condições de trafegabilidade à região. Nesse contexto, a construção do Contorno
Viário Sul de Itabuna poderá proporcionar uma diminuição do volume de veículos de passagem
que, atualmente, atravessa a BR-101 na região metropolitana de Itabuna (BA), na direção sulnorte, sobretudo, de caminhões com destino ao Complexo Portuário de Ilhéus. No que diz
respeito às obras de duplicação da BR-415, aferiu-se o nível de serviço para o trecho
contemplado no projeto, admitindo-se a implantação de uma faixa adicional de tráfego em
ambos os sentidos. Na sequência, a Figura 92 exibe os resultados obtidos.
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Figura 92 – LOS dos segmentos da BR-415 em 2020, 2025, 2045 e 2060 considerando o acréscimo de
uma segunda faixa viária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação da BR-415 representarão um
notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para o trecho em análise, de acordo
com os melhores níveis de serviço encontrados. Nesse sentido, percebe-se que a rodovia poderá
operar com condições ideais (LOS A) até as proximidades de 2045, quando alcançará o LOS B,
ainda com fluxo razoavelmente livre. Próximo a 2060, a rodovia tende a operar com LOS C, no
sentido leste-oeste, em que a manobrabilidade dos condutores e a velocidade dos veículos
podem estar condicionadas pelo restante do tráfego. No entanto, cabe salientar que esse nível
de serviço ainda representa uma situação considerada tolerável.
Vale mencionar que, apesar de o projeto de duplicação da BR-415, na verdade,
contemplar a implantação de uma nova pista ao longo da margem direita do Rio Cachoeira,
entre o Km 17 e o Km 32,3 da via existente (ver seção 5.3 do relatório). A nova simulação
objetivou apenas a simples obtenção de uma estimava para o nível de serviço do trecho, por
meio de um acréscimo de faixa de tráfego em ambos sentidos da via existente. Assim, admitiuse um aumento na velocidade operacional do trecho para 80 km/h e não se considerou o novo
traçado previsto em projeto.

Entorno portuário
Conforme descrito anteriormente na seção 5.1.1.2 do relatório, devido à
indisponibilidade de dados de contagem de tráfego, tanto nas vias quanto nas interseções
existentes no entorno portuário, não foi possível estimar o nível de serviço dos acessos do
entorno do Porto de Ilhéus.
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PORTARIAS DE ACESSO
Com relação à Portaria Principal de acesso às instalações portuárias do Complexo
Portuário de Ilhéus, também foram analisadas as projeções de veículos, nos cenários pessimista
e otimista, para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060.
As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos recintos portuários para os horizontes em análise; já a estimativa do
aumento do volume de carros de passeio e ônibus 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 apontadas no decorrer da seção 5.1.2.2.
Para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas
para os cenários (pessimista, tendencial e otimista), foram realizadas simulações de eventos
discretos de distribuição livre que, no contexto deste estudo, são usadas para efetuar análises
numéricas das filas nos gates das portarias.
Os volumes de caminhões, carros de passeio e ônibus projetados para o Porto de Ilhéus
considerando os cenários pessimista e otimista para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060
estão apresentados na Tabela 90 e na Tabela 91, respectivamente.

34

Carros
(2060)
Ônibus
(2060)
45

Caminhões
(2060)
546

Ônibus
(2045)
27

Carros
(2045)

Ônibus
(2025)
18

36

Carros
(2025)
24

Caminhões
(2045)

Caminhões
(2025)
498

463

Ônibus
(2020)
16

Caminhões
(2020)
448

Carros
(2020)

Ônibus
(2016)
15

22

Carros
(2016)
20

Portaria
Principal

Caminhões
(2016)

Portaria

Demanda futura (cenário pessimista)

230

Demanda atual

Tabela 90 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Ilhéus no cenário futuro
pessimista para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Ônibus
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Ônibus
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

Ônibus
(2045)

2.206

24

18

2.194

36

27

2.291

45

34

Ônibus
(2020)
16

Carros
(2020)
22

Caminhões
(2020)

Demanda futura (cenário otimista)

635

Ônibus
(2016)
15

20

Portaria
Principal

230

Portaria

Caminhões
(2016)
Carros
(2016)

Demanda
atual

Tabela 91 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Ilhéus no cenário futuro
otimista para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os gráficos com os resultados das simulações para o cenário tendencial encontram-se
detalhados na seção 5.1.2.2. Assim, o Gráfico 59, o Gráfico 60, o Gráfico 61 e o Gráfico 62
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apresentam os resultados para as simulações do cenário pessimista para os anos de 2020, 2025,
2045 e 2060, respectivamente.

Gráfico 59 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário pessimista: 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 60 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário pessimista: 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 61 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário pessimista: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 62 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário pessimista: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por sua vez, o Gráfico 63, o Gráfico 64, o Gráfico 65 e o Gráfico 66 exibem, respectivamente,
os resultados das simulações para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060 do cenário otimista.
Neste cenário, observa-se uma tendência de formação de filas maiores, principalmente para os anos
de 2025, 2045 e 2060, como consequência do aumento na demanda a partir de movimentações de
celulose previstas para o Porto. Assim, afim de minimizar os impactos gerados no cenário otimista,
indica-se intervenções que possibilitem melhorias no acesso às instalações do Porto de Ilhéus, como
a implantação de um sistema de agendamento, a utilização de pátios de triagem e a ampliação do
número de gates da portaria de acesso.
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Gráfico 63 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário otimista: 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 64 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário otimista: 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 65 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário otimista: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 66 – Formação de filas nos gates do Porto de Ilhéus no cenário otimista: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Diante da tendência de formação de filas na Portaria Principal do Porto de Ilhéus nos
horizontes futuros, principalmente caso o cenário otimista com movimentação de celulose se
concretize, destaca-se, mais uma vez, a importância do uso de um sistema eficiente de
agendamento aliado a um pátio de triagem adequado, contemplando todos os operadores para
que os veículos acessem o Porto de forma cadenciada.
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APÊNDICE 7 – DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE, EM
TONELADAS POR ANO, DO ACESSO FERROVIÁRIO AO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
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CAPACIDADE FUTURA DO ACESSO FERROVIÁRIO
O Estudo Operacional da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), publicado pela
VALEC, apresenta um conjunto de informações a respeito da ferrovia, sendo um deles referente
à capacidade, em pares de trens por dia, de cada segmento da malha. Nesse sentido, para as
análises realizadas no âmbito do Plano Mestre do Complexo Portuário de Ilhéus, é necessário
determinar a capacidade equivalente em toneladas por ano, de modo a permitir sua
comparação com a demanda do acesso ferroviário ao Complexo.
Para o cálculo da capacidade futura, considerou-se o cenário de 2060. Dessa forma, os dados
que possibilitam a determinação da capacidade para 2060 são apresentados na Tabela 92, na Tabela
93 e na Tabela 94, na unidade requerida para as análises dos segmentos em estudo.

Dados
1. Capacidade do segmento de análise:
Segmento

Destino

Origem

Terminal de Ilhéus-Polo de Tanhaçu

10,6

10,6

Tabela 92 – Capacidade do segmento de análise – em pdt/dia
Fonte: VALEC (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

2. Trem-tipo e quantidade de dias de operação por produto para 2060:
Produto

Vagões/trem

TU/vagão (t)

Dias de operação

Minério de ferro

170

110

330

Soja

92

90

270

Milho

92

90

270

Fertilizantes

92

106

330

Tabela 93 – Trem-tipo e dias de operação por produto referente à 2060
Fonte: VALEC (2010) e GEYER (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os fluxos ferroviários do Complexo Portuário de Ilhéus serão compostos de produtos
sazonais e não sazonais, deste modo, considera-se que a movimentação ocorre durante 270 e
330 dias por ano, respectivamente. Esses valores são comumente utilizados em projetos e
estudos operacionais, como na Ferrovia Norte-Sul (FNS) (VALEC, 2007).
3. Participação de cada produto na movimentação do segmento de análise para 2060:
Produto

Movimentação (t)

Participação (%)

Destino ao Complexo

31.767.059

100%

Minério de ferro

20.000.000

63%

7.016.218

22%

Soja
Milho

4.750.841

15%

Origem no Complexo

350.000

100%

Fertilizantes

350.000

100%

Tabela 94 – Participação dos produtos, por sentido e concessionária, na movimentação ferroviária, do
segmento Terminal de Ilhéus-Polo de Tanhaçu em 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Cálculo da capacidade para 2060
Para o cálculo da capacidade de 2060, foi utilizada a mesma fórmula apresentada na
análise do atendimento no acesso ferroviário para 2016.

Em que:
•
•
•
•
•
•

𝐶𝐶

𝑡𝑡
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

= ∑(𝐶𝐶 × 𝑃𝑃 × 𝑁𝑁 × 𝑇𝑇 × 𝐷𝐷)

Ct/ano = Capacidade do segmento por sentido (toneladas/ano);
C = Capacidade do segmento (pdt/dia), presente na Tabela 92;
P = Participação do produto, por sentido e concessionária, na movimentação do
segmento, presente em cada segmento de análise do respectivo ano;
N = Número de vagões/trem, presente na Tabela 93;
T = TU/vagão do trem tipo, presente na Tabela 93;
D = Dias de operação, presente na Tabela 93.

Aplicando a fórmula para cada um dos produtos de cada concessionária, e para cada
segmento analisado, obtém-se o resultado apresentado na Tabela 95.
Segmento
Terminal de Ilhéus-Polo de Tanhaçu

Sentido

Capacidade em trens/dia

Capacidade (t)

Origem no Complexo

10,60

34.112.496

Destino ao Complexo

10,60

49.960.566

Tabela 95 – Capacidade em milhões de toneladas/ano por sentido do segmento de análise para 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 8 – EVOLUÇÃO DA MANCHA
URBANA DE ILHÉUS
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M a n c h a u r b a n a - a n á l i s e t e m p o r a l d e 1 9 8 6 a 2 0 11
Entorno do Porto de Ilhéus

494000

497500

Localização

Brasil

8369000

8369000

Piauí

Bahia
Goiás

Minas Gerais

Convenções Cartográficas
Via urbana

Área do Porto Organizado de Ilhéus

Área urbanizada - 1986

Divisão intermunicipal

Área urbanizada - 1993
Área urbanizada - 2001
Área urbanizada - 2011

©

Oceano Atlântico

8365500

8365500

0

1

2 Km

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
Zona UTM 24 Sul
Meridiano Central -39º

Evolução temporal da área de mancha urbana do entorno de
Ilhéus (ha)

1319

934

992

1006

1993

2001

Ilhéus

1986

2011

8362000

8362000

Mancha urbana gerada por classificação supervisionada das imagens do satélite Landsat
dos anos de 1986, 1993, 2001 e 2011. As imagens Landsat foram obtidas por meio do Earth Explorer
da United States Geological Survey – USGS. Foram escolhidas as cenas com menor taxa de nuvens por ano.
Fontes das bases de dados geográficos:
- Área do Porto Organizado de Ilhéus: Portaria N° 376, de 27 de agosto de 1998;
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Sistema rodviário: OpenStreet Map, 2018;
- Imagem de satélite: United States Geological Survey – USGS, 2017.
Mapa elaborado em: fevereiro de 2018
por Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.

494000

497500

PLANO MESTRE

APÊNDICE 9 – ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
DE ILHÉUS

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

Área do Porto Organizado
496000

498000

450000

500000

Localização

£
¤

8400000

BR030

Itapitanga

480000

Aurelino
Leal

510000

Itacaré
8400000

494000

Entorno do Porto de Ilhéus

£
¤
BA656

£
¤

£
¤

BA655

£
¤
BA651

Uruçuca

£
¤
BA120

£
¤

BA653

BA969

Oceano Atlântico

Coaraci

£
¤

Itajuípe

BA262

Almadina

£
¤
£
¤

BA649

BA659

Ilhéus

£
¤
BA001

BA648

Barro
Preto

BA661

£
¤

£
¤
£
¤

£
¤
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Caracterização da Área do Porto Organizado de Ilhéus:
Segundo definição do Portaria N° 376, de 27 de agosto de 1998,
"A área do Porto Organizado de Ilhéus, no Estado da Bahia, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal, abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres
de atracação e acostagem, pátios, armazéns e edificações em

geral e vias internas de circulação rodoviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências

pertencentes à União, incorporadas ou não ao patrimônio do Porto de Ilhéus ou sob sua guarda e responsabilidade. [...]
c) Pela infra-estrutura marítima, abrangendo acessos aquaviários, as áreas de fundeio, bacia de evolução, canais de
acessos e áreas adjacentes a estes, até as margens das instalações terrestres."

Fontes das bases de dados geográficos:
- Porto Organizado de Ilhéus (poligonal): Portaria N° 376, de 27 de agosto de 1998.

- Porto Organizado de Ilhéus (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

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

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007.
- Imagens de Satéite: Mapa base Esri Imagery, s/d.

Convenções Cartográficas
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Mapa elaborado em Fevereiro de 2018.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

PLANO MESTRE

APÊNDICE 10 – ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE
ILHÉUS

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
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Mapa elaborado em fevereiro de 2018.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Fontes das bases de dados geográficos:

ZS

- Porto Organizado de Ilhéus (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Porto Organizado de Ilhéus (polígono): Portaria N° 376, de 27 de agosto de 1998.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Uso do solo do município de Ilhéus: Lei Nº 3.746, de 09 de outubro de 2015.
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O zoneamento dos usos do solo no município de Ilhéus é delimitado pelos mapas constantes nos anexos da Lei Nº 3.746/2015. Não há informações a respeito da nomeclatura associada a cada zona, somente as
respectivas siglas adotadas no presente mapa.
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A lei de uso do solo apresenta o seguinte conteúdo:
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"Art. 1º - Esta Lei regula a localização e a intensidade dos usos e da ocupação do solo no Município de Ilhéus, em consonância com os objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de
Ilhéus instituído pela Lei n.º 3265/2006.
Art. 2º - A disciplina do uso e ocupação do solo do Município de Ilhéus objetiva ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
[...]
Art. 5º - São estabelecidas as seguintes categorias de usos no Município:
R1 - Uso residencial unifamiliar
R2 - Uso residencial coletivo ocupando espaço horizontal
R3 - Uso residencial multifamiliar
C1 - Uso por comércio e serviço diversificado
C2 - Uso por comércio e serviço diversificado
C3 - Uso por comércio de produtos no varejo ou serviço especial
C4 - Uso por comercio atacadista
I.1 - Uso para pequenas oficinas ou microempresas industriais
I.2 - Uso por oficinas ou indústrias em geral
I.3 - Uso por indústrias e depósitos de produtos químicos
E1 - Uso para instituição de âmbito local
E2 - Uso para instituição diversificada
E3 - Uso para instituição especial
T1 - Uso para turismo e lazer
T2 - Uso para turismo de grande porte
[...]
Art. 7º - As categorias de usos, assim como os índices urbanísticos permitidos em cada uma das zonas de uso do Município, são as constantes do Anexo II - de uso e ocupação do solo, que faz parte integrante
da presente Lei."

PLANO MESTRE

ANEXO 1 – PROCESSO DE EROSÃO E PROGRADAÇÃO
NO ENTORNO DO PORTO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

Figura 93 – Caracterizado por progradação da linha de costa. Foto do ano de 2009
Fonte: BAHIA, 2011b
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Figura 94 – Distribuição das áreas erodidas e progradadas no período 1960-2009
Fonte: Bahia (2011b)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE

ANEXO 2 – PORTARIA Nº 376, DE 27 DE AGOSTO DE
1998: DEFINIÇÃO DA ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO DE ILHÉUS

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ILHÉUS
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ATO DECLARATÓRIO N 2 35, DE 26 DE AGOSTO DÉ 1998

1. Ato de Concentração n° 066/96
Requerentes: Plus Vita S/A., Plus Vita do Nordeste S/A., Pullman
Alimentos S/A o Santista Alimentos S/A.
Advogada: Patricia M. Foresti de Campos
Relator: Conselheiro Marcelo Calliari
2. Ato de Concentração n° 08000.013756/97-08 -AC - 151/97
Requerentes: Natinnal Starch

Chemical industrial Ltda. e Grace

Brasil S/A
•
Advogados: José Ignácio Gonzaga Franceschini e outros
Relatora: Conselheiro Mércio Felsky
03. Processo Administrativo n° 08000.015383/96-30
Representantes: Maria dos Anjos Alves Quaresma e Hélio Campagnum
Representados: Itália-Brasília Veículos Ltda e BALI - Brasília Automóveis Ltda
Advogado: não consta nos autos
Relator: Conselheiro Ruy Santacruz
Outros
GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 7REGIA0 FISCAL, com base no disposto no parágrafo
único do art. 2° da Instrução Normativa n° 106, de 25 de agosto de
1998, e tendo em vista que as atividades da ALF/Porto do Rio de
Janeiro se desenvolvem em situação de normalidade, declara:
1-Fica excluída da aplicação do regime de excepcionalidade
de que trata a IN 106/98 a ALF/Porto do Rio de Janeiro;
2-Este ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
PAULO AVIZ DE SOUSA FREITAS
ATO DECLARATÓRIO N' 36, DE 26 DE AGOSTO DE 1998
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 7'REGIA0 FISCAL, com base no disposto no parágrafo
único do art. 2° da Instrução Normativa n° 106, de 25 de agosto de
1998, e tendo em vista que as atividades da ALF/Porto de Vitória se
desenvolvem em situação de normalidade, declara:
1-Fica excluída da aplicação do regime de excepcionalidade
de que trata a IN 106/98 a ALF/Porto de Vitória/ES;
2-Este ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
•

(Of. El. ne 1.404/98)

PAULO AVIZ DE SOUSA FREITAS

ATO DECLARATÓRIO N 2 37, DE 26 DE AGOSTO DE 1998

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Superintendências Regionais da Receita Federal

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 7REGIA0 FISCAL, com base no disposto no parágrafo
único do art. 2° da Instrução Normativa n° 106, de 25 de agosto de
1998, e tendo em vista que as atividades da Alfândega do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro se desenvolvem em situação de normalidade, declara:
1-Fica excluída da aplicação do regime de excepcionalidade
de que trata a IN 106/98 a Alfândega do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro;
2-Este ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
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PAULO AVIZ DE SOUSA FREITAS

ATO DECLARATÓRIO N 6, DE 26 DE 'AGOSTO DE 1998
A SUPERINTENDENTE-ADJUNTA DASUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 2' REGIÃO FISCAL, no
uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria SRRF/2°
RF N° 331, de 08.11.96, publicada no DOU de 05.12.96, e tendo em
vista o que consta da Instrução Normativa SRF n° 106, de 25/08/98,
publicada no DOU de 26/08198, e diante da solicitação expressa dos
titulares das unidades considerada a situação de normalidade em suas
atividades, declara que a Alfândega do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes/AM, a Alfândega do Porto de Manaus/AM, a Delegacia da Receita Federal em éMacapá/AP, a Inspetoria da Receita
Federal em Santana/AP, e a Inspetoria da Receita Federal em Oiapoque/AP, ficam excluídas da aplicação do regime de excepcionalidade de que trata a referida Instrução Normativa.
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

ATO DECLARATÓRIO N 2 38, DE 27 DE AGOSTO DE 1998

PAULO AVIZ DE SOUSA FREITAS
(Of. El. n' 29/98)
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MARIA FERNANDA GUSMÃO DE MORAES

ATO DECLARATÓRIO N . ' 41, DE 27 DE AGOSTO DE 1998

(Of. El: n" 29/98)
ATO DECLARATÓRIO N 5 7, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
A SUPERINTENDENTE-ADJUNTA DA RECEITA FEDERAL NA 2' REGIAO FISCAL, no uso da competência que lhe foi
subdelegada pela Portaria SRRF/2a RF N°331, de 08.11.96, publicada
no D010 de 65.12.96, e tendo em vista o que consta da Instrução
Normativa SRF n° 106, de 25/08/98, publicada no DOU de 26/08/98,
atendendo a manifestação dos Delegados da Receita Federal em Porto
Velho/RO e Boa Vista/RR e dos Inspetores da Receita Federal no
Porto de Belém/PA e em Monte Dourado/PA, que certifica a situação
de normalidade no desenvolvimento das atividades daquelas unidades
e unidades jurisdicionadas declara, com fundamento no parágrafo
único do artigo 2° da referida Instrução Normativa, a exclusão das
Delegacias da Receita Federal em Porto Velho e Boa Vista, da Alfândega do Porto de Belém e da Inspetoria da Receita Federal em
Monte Dourado da aplicação do regime de excepcionalidade relativo
aos despachos aduaneiros de importação e de exportação contemplados naquele normativo.
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
MARIA FERNANDA GUSMÃO DE MORAES "

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL NA 10°
REGIÃO FISCAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Instrução Normativa SRF n° 106, de 25.08.98, atendendo a manifestação
do Inspetor da Receita Federal no Chuí, que certifica a situação de
normalidade no desenvolvimento das atividades daguela unidade, declara, com fundamento no parágrafo único do artigo 2° da referida
Instrução Normativa, a exclusão da Inspetoria da Receita Federal em
Chuí - RS, da aplicação do regime de excepcionalidade relativo aos
despachos aduaneiros de importação e de exportação contemplados
naquele normativo.
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
LUIZ JAIR CARDOSO
(Of. El. n' 31/98)

Ministério dos Transportes

(Of. El. n' 30/98)
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8.365.649,450
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8.365.581,400
8.365.581,520
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8.365.570,450
8.365.550,660
8.365.539,000
8.365.516,700
8.365.424,800
8.365.421,300
8.365.420,200
8.365.421,100
8.365.414,100
8.365.414,500
8.365.415,400

b) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pelas
poligonais definidas pelos pontos de coordenadas UTM das áreas a
seguir relacionadas, conforme planta n° P198 CBOO 0001 elaborada
pela Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA:
Área "A":
1
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14
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20
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23
24
25
26
27
28

COORDENADA X
496.389,80
496.377,93
496.252,12
496.235,03
496.203,14
496.177,80
496.151,52
496.073,12
495.973,20
495.941,29
495.907,68
495.890,48
495.876,15
495.858,45
495.832,17
495.818,10
495.810,99
495.798,01
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495.763,24
495.762,12
495.802,73
495.824,68
495.823,80
495.918,80
495.950,42
496.197,55
496.297,21

COORDENADA y
8.363.775,90
8.363.756,57
8.363.839,95
8.363.849,58
8.363.861,60
8.363.867,23
8.363.869,50
8.363.867,24
8.363.864,20
8.363.860,80
8.363.854,98
8.363.849,81
8.363.844,53
8.363.837,19
8.363.824,50
8.363.817,69
8.363.813,94
8.363.807,11
8.363.799,41
8.363.788,99
8.363.791,63
8.363.840,82
8.363.848,07
8.363.850,79
8.363.882,22
8.363,886,26
8.363.895,66
8.363.837,33

Área "B":

PONTO

COORDENADA X

1
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3
4
5
6
7

COORDENADA Y

495.903,59
495.916,87
495.918,90
495.920,99
495.921,92
495.924,72
495.909,81

8.363.930,22
8.363.938,03
8.363.938,59
8.363.937,55
.8.363.934,55
8.363.914,25
8.363.909,09

PONTO

COORDENADA X

1
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3
4
5
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7
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COORDENADA Y

496.001,03
495.941,15
495.939,75
495.938,17
495.932,75
495.932,93
495.934,53
495.997,95
496.049,19
496.050,22
496.052,13
495.999,10

8.363.902,37
8.363.899,63
8.363.899,87
8.363.902,00
8.363.944,39
8.363.946,70
8.363.948,39
8.363.986,07
8.364.015,59
8.364.015,02
8.363.959,80
8.363.957,33

COORDENADA X

COORDENADA Y

Área "C":
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GABINETE DO MINISTRO

ATO DECLARATÓRIO N' 8, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
PORTARIA N 9 376, DE 27 DE AGOSTO DE 1998
A SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL NA 3°
REGIA() FISCAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Instrução Normativa SRF n° 106, de 25/08/98, atendendo a manifestação
do Inspetor da Alfândega Porto de Fortaleza, que certifica a situação
de normalidade no desenvolvimento das atividades daquela unidade e
unidade jurisdicionada (1RF - Aeroporto Internacional Pinto Martins),
declara, com fundamento no parágrafo único do artigo 3° da referida
Instrução Normativa, a exclusão da Alfândega Porto de Fortaleza, da
aplicação do regime de excepcionalidade relativo aos despachos aduaneiros de importação e de exportação contemplados no citado Ato
Normativo.
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
NADJA RODRIGUES ROMERO
• (Of. El. n 9 -29/98).

COORDENADA Y

Abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e acostagem, pátios, armazéns e edificações em geral e vias
internas de circulação rodoviárias e ainda os terrenos ao longo dessas
áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou
não ao patrimônio do Porto de Ilhéus ou sob sua guarda e responsabilidade.

PONTO
O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 7'REGIA0 FISCAL, com base no disposto no parágrafo
único do art. 2° da Instrução Normativa n.° 106, de 25 de agosto de
1998, e tendo em vista que as atividades da ALF/Porto de Sepetiba/RJ se desenvolvem em situação de normalidade, DECLARA:
1-Fica excluída da aplicação do regime de excepcionalidade
de que trata a IN 106/98 a ALF/Porto de Sepetiba/RJ;
2-Este ato entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

495.550,000
497.172,500
497.222,000
497.222,000
497.200,000
497.200,000
497.082,000
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497.099,700
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497.120,5(X)
497.115,660
496.700,000
496.442,000
496.413,960
496.361,820
496.345,140
496.339,700
496.359,290
496.376,940
496.394,170
496.402,730
496.402,500
496.437,400
496.442,100
496.443,900
496.447,400
496.467,600
496.467,900
496.473,200
496.477,500
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O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II,
da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso IV do parágrafo 1° do artigo 1° da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
e considerando o que consta no Processo n° 50000 007370/98-51,
resolve:
Art. 1° - A área do Porto Organizado de Ilhéus, no Estado da
Bahia, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos pontos de coordenadas UTM a seguir relacionados, conforme planta n° PI95 CBOO 0003 elaborada pela Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA:

Área "D":

PONTO
1
2
3

496.073,04
496.157,96
496.157,55
- 496.156,32 -

8.363.940,56 .
8.363.943,55
8.363.960,83
8.363.9-66,20
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496.074,72
496.070,55

8.364.021,82
8.364.021,22

COORDENADA X
496.190,52
496.169,02
496.166,75
496.167,12
496.176,43

COORDENADA Y
8.363.942,86
8.363.957,75
8.363.955,97
8.363.930,08
8.363.924,50

5
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Área "E":
PONTO
1
2
3
4
5

Abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atra_
cação e acostaÉem, pátios, armazéns e edificações em geral e vias
internas de circulação rodoviárias, localizados em áreas incorporadas
ou não ao patrimônio do Porto de Ilhéus ou sob sua guarda e responsabilidade.
c) Pela infra-estrutura marítima compreendida pela poligonal
definida pelos pontos de coordenadas geográficas indicados a seguir,
conforme planta n° PI96 CBOO 0001 elaborada pela Companhia das
Docas do Estado da Bahia - CODEBA:
PONTO
A

c
E
G
H

LONGITUDE
39° 02' 30"W
39° 00' 30"W
39° 00' 30"W
39° 01' 33"W
39° 01' 33"W
39 0 01' 34"W
39° 01' 34"W
390 01' 37"W
39° 01' 37"W
340 01' 50"W
39° 01' 59"W
39° 02' 30"W

LÀTITUDE
14° 45' 12"S
14 ° 45' 12"S
14" 48' 00"S
14° 48' 00"S
- 14° 46' 07"S
14° 46' 07"S
14° 46' 34"S
14° 46' 34"S
14° 46' 48"S
14° 46' 49"S
14° 46' 56"S
14° 46' 56"S

Abrangendo acessos aquaviários, as áreas de fundeio, bacia
de evolução, canais de acessos e áreas adjacentes a estes, até as
margens das instalações terrestres do Porto Organizado, conforme
definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser
constituídas e mantidas pela Administração do Porto ou outro órgão
do Poder Público.
Art. 2' - Tornar insubsistente a Portaria n° 238, de 27 de
junho de 1996.
Art. 30 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ELISEU PADILHA
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 27 de agosto de 1998
Referencia: OF.PRES.140.98 Interessada: Einpresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB. Objetivo: Pedido de autorização para contratação de Auditoria Independente. Despacho: De
conformidade com o disposto no artigo 144 do Decreto n° 93.872, de
23.12.86, e tendo em vista o pronunciamento da Secretaria de Controle Interno, neste Ministério, autorizo a Empresa de Trens Urbanos
de Porto Alegre a contratar firma de Auditoria Independente, devendo, para tanto, observar as disposições normativas para licitações
e contratos administrativos, constantes da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações da Lei n° 8.883, de 08 de junho de
1994.

Ministério do Trabalho

ELISEU PADILHA

Processo

46000.004341/98

Entidade

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 24 de agosto de 1998

Sindicato dos Trabalhadores em Turismo
e Hospitalidade de Feira de Santana BA

Categoria

Trabalhadores: em Hotéis, Restaurantes,
Bares, Lanchonetes, Motéis, Pousadas,
Casas de Cômodos, Churrascarias, Boates, Docerias, Casas de Chá, Pizzarias,
Sorveterias, Delicatenses, Casas de Diversões, Fast Food; em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, Lavanderias e Similares; em Empresas de Conservação de Elevadores, Institutos de Beleza, Barbearias, Cabeleireiros Unissex e
Simialres; em Edifícios, Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos, Condomínios Fechados, Condomínios de Shoppings Center, Condomínios de Centros
Empresariais e Afins

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso
de suas atribuições legais, dá publicidade, para fins de direito, de que
houve desistência, através do processo n° 46000.004826/98, da impugnação objeto do processo n° 46000.001695/98, interposta pelo
"Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transportes Rodoviários
de Carga de Niterói - RJ" contra o pedido de registro sindical, processo n° 46000.006200/96, republicado no D.O.U. de 12.02.98, Seção
I, pág. 44 do "Sindicato dos Motoristas, Ajudantes e Autônomos de
Carga da Região dos Lagos - SINTDILAGOS RJ, com base territorial
nos municípios de: Arraial do Cabo, Araruama, Búzios, Cabo Frio,
Casimiro de Abreu, Iguaba, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia e,
consequentemente, concede o registro sindical a partir da data desta
publicação.
Em 25 de agosto de 1998
PEDIDO DE ALTERAÇÃO ESTATU,TÁRIA
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando terem os requerentes satisfeitos os requisitos para o pedido de alteraão estatutária, previstos na Instrução
Normativa No. 1 de 17 de Julho de 1997, dá ciência do requerido
pelas entidades abaixo mencionadas, ficando aberto o prazo de trinta
dias, para que as partes interessadas possam apresentar impugnações.
Nos termos do artigo 6o. da Instrução Normativa N.° 01/97,
as impugnações deverão ser feitas mediante requerimento, instruído
com:
a) comprovante de registro do impugnante no Ministério do
Trabalho;
b) recibo de depósito, em favor do Ministério do Trabalho,
conta corrente No. 55.592.001-1 do Banco do Brasil; Agência Itamaraty; Na. 1503/2, relativo ao recolhimento da importância correspondente ao custo da publicação no D.O.U., no valor de R$ 59,12
(cinqüenta e nove reais e doze centavos).
Processo

46000.002199/98

Entidade

Sindicato dos Empregados no Comércio
de I3rusque - SC

Categoria

Trabalhadores de Pequenos, Médios e
Grandes Empreendimentos, assim como,
os Micro e Macros Estabelecimentos Comerciais

Abrangência

Intermunicipal

Base
Territorial

Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova
Trento, São João Batista, Canelinha, Tiiucas.

Processo

46000.002758/98

Entidade

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal nos Estados do Pará e
Amapá — SINDJUF - PA/AP

,
Categoria

No Despacho Ministerial do Ministro de Estado da Educação
e do Desporto de 13 de agosto de 1998, publicado no Diário Oficial
da União de 14 de agosto de 1998, seção 1E, página 2, onde se lê: "...
ministrado pelas Faculdades Integradas Juscelino Kubistchek, ...",
leia-se: "...ministrado pela Faculdade Juscelino Kubistchek, ...". (Processo n° 23000.010222/97-88)
Na Portaria Ministerial n ° 898 de 13 de agosto de 1998,
publicado no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 1998, seção
1E, página 02, onde se lê: "... ministrado pelas Faculdades Integradas
Juscelino Kubistchek ...", leia-se: "... ministrado pela Faculdade Juscelino Kubistchek ...". (Processo n° 23000.010222/97-88)
(Of. El. n 225/98)

Trabalhadores Públicos Federais, Ativos
e Inativos, das Justiças Eleitoral, do Trabalho, Comum Federal e Militar Federal

Abrangência

Interestadual

Base
Territorial

Amapá, Pará

Processo

46000.003056/98

Entidade

Sindicato Intermunicipal das Indústrias
do Moboliário e Artefatos de Madeira de
Juiz de Fora - MG

GABINETE DO MINISTRO
RE 1114CAÇÃO

Juiz de Fora, Matias Barbosa, Bicas, Santos Dumont, Lima Duarte, Rio Novo,
São João Nepomuceno, Mar de Espanha,
Guarani, Astolfo Dutra, Leopoldina, Ca-

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO
TRABALHO

(Of. El. n' 1.474/98)

Ministério da Educação e do
Desporto

Intermunicipal

Base
Territorial

taguases Além Paraíba Muriaé Mirai

(Of. El. n)..471/98)
Referência: Processo n" 50000.006490/98-77. Interessada:
Câmara Brasileira de Contêineres. Assunto: Proposta de Decreto visando a prorrogação de prazo de autorização para utilização, no comérêio interno, de conterier estrangeiro em face do novo ordenamento jurídico dado pela Lei n° 9.611/98. Despacho: Diante da regência do art. 26 da Lei n° 9.611/98; foi estabelecida a livre entrada
e saída no pais, de unidades de carga e seus equipamentos, de qualquer nacionalidade, bem como a sua utilização no transporte doméstico, sendo absolutamente desnecessária a edição de decreto autorizalivo como proposto pela Interessada, tudo nos termos do PARECER CON T N° 080/98, aprovado pelo DESPACHO CONJUR/MT N° 585/98, do Senhor Consultor Jurídico deste Ministério,
por mim adotado.

Abrangência

Categoria

Indústrias de Marcenaria, Beneficiamento
e Industrialização de Madeira (Móveis de
Madeira em Geral, Móveis de Junco e
Vime e de Vassouras, Cortinados e Estofos, Escovas e Pincéis, Decorações, Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras
Compensados e Laminados, Aglomerados
e Chapas de Fibras de Madeiras, Lápis e
Materiais de Escritório de Madeira, Móveis de Plástico, Móveis de Metal, Embalagens e Caixas de Madeira, Móveis e
suas partes de outros Materiais), Pedras
Decorativas, Mármores, Granitos e Pedreiras

Abrangência

Municipal

Base
Territorial

Feira de Santana.

Processo

46000.004721/98

Entidade

Sindicato Rural de Coronel Vivida - PR

Categoria

Econômica dos Ramos da Agropecuária
e Extrativismo Rural

Abrangência

Intermunicipal

Base
Territorial

Coronel Vivida, Honório Serpa.

Processo

46000.004906/98

Entidade

Sindicato dos Técnicos Industriais de Pernambuco - SINTEC - PE

Categoria

Técnicos Industriais

Abrangência

Estadual

Base
Territorial

Pernambuco.

•

.

PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL
O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando terem os requerentes satisfeitos os requisitos para o pedido de registro sindical, previstos na Instrução
Normativa No. 1 de. 17 de Julho de 1997, dá ciência do requerido
pelas entidades abaixo mencionadas, ficando aberto o prazo de trinta
dias, para que as partes interessadas possam apresentar impugnações.
Nos termos do artigo 6o. da Instrução Normativa N.° 01/97,
as impugnações deverão ser feitas mediante requerimento, instruído
com:
a) comprovante de registro do impugnante no Ministério do
Trabalho;
b) recibo de depósito, em favor do Ministério do Trabalho,
conta corrente No. 55.592.001-1 do Banco do Brasil; Agência Itamaraty; No. 1503/2, relativo ao recolhimento da importância correspondente ao custo da publicação no D.O.U., no valor de R$ 59,12
(cinqüenta e nove reais e doze centavos).
Processo
Entidade

46000.004506/96
Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículo de
Aluguel (Táxi) de São João Batista - SC

Categoria

Condutores de Veículos de Aluguel (Taxi)

Abrangência

Intermunicipal

Base
Territorial

Canelinha, Major Gercino, Nova Trento, São João
Batista.

Processo

46000.009079/96

Entidade

Sindicato dos Guardadores e Lavadores Autônomos
de Veículos Automotores de Ribeirão Preto e Região - SP

Categoria

Guardadores e Lavadores Autônomos de Veículos
Automotores

Abrangência

Intermunicipal

Base
Territorial

Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowslci, Cajuru,
Cravinhos, Dumont, Jardinópolis, Jurucê, Orlândia,
Ribeirão Preto, Serrana. Sertãozinho. São Simão.

Processo

46000.004660/97
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral e Auxiliares de Administração de Armazéns de Tubarão - SC

Entidade
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Confederação Nacional do Transporte
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Comunidades remanescentes de quilombos
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Diretoria Executiva

DHN

Diretoria de Hidrografia e Navegação
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Ferrovia Norte-Sul

FSN
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