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SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Natal. Um
Complexo Portuário é formado por, pelo menos, um Porto Organizado e pelos Terminais de Uso
Privado (TUP) situados em suas proximidades, e que concorram com o Porto Organizado pela
movimentação de cargas e/ou compartilhem com este os acessos terrestres e/ou aquaviário. O
Complexo Portuário de Natal é composto somente pelo Porto Organizado de Natal.
Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), por meio da Secretaria Nacional de Portos (SNP)
anteriormente denominada Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), em
cumprimento ao estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao planejamento do setor
portuário nacional.
O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pela SNP/MTPA, entra em seu
terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil no planejamento do setor portuário nacional e na implantação de projetos de inteligência
logística portuária”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
representada pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a SNP/MTPA. O primeiro ciclo
foi deflagrado em 2010 e finalizado em 2012 com o desenvolvimento do Plano Nacional de Logística
Portuária (PNLP) e de Planos Mestres para 15 portos brasileiros. Entre 2012 e 2015, período do
segundo ciclo de planejamento, foram realizadas as atualizações do PNLP e dos 15 Planos Mestres
desenvolvidos no primeiro ciclo, bem como o desenvolvimento de Planos Mestres para os 22 portos
que não estavam compreendidos no escopo do primeiro ciclo.
Ressalta-se que a necessidade e a importância da continuidade do planejamento e sua
hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 03, de 7
de janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário, definindo os
seus instrumentos, assim como o escopo e a interdependência existente entre cada um desses
instrumentos. Nesse tocante, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as
diretrizes do PNLP, e os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento portuários (PDZ) devem ser
elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.
Assim, o terceiro ciclo desenvolve-se dentro de um arcabouço de planejamento
estruturado e articulado, de modo que seja garantida a integração entre os instrumentos de
planejamento, bem 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 investimentos, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e em
relação a ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que envolvem a
dinâmica portuária, com destaque para gestão portuária, meio ambiente, melhorias
operacionais e interação porto-cidade.
De modo mais específico, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Natal 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 e
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passageiros, 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.
Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Natal”,
pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada
nº 01/2015, firmado entre a SEP/PR (atual SNP/MTPA) e a UFSC.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que 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
Natal, 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, cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar os procedimentos
e as relações do Complexo Portuário com o meio em que está inserido.

1.1. OBJETIVOS
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Natal 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.
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» 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.
» 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.

1.2. ESTRUTURA DO PLANO
O presente documento está dividido em dez capítulos. A seguir, é apresentada uma
breve descrição do conteúdo de cada um deles:
» Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de
uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o leitor
sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
» Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral acerca do perfil
das movimentações do Complexo Portuário de Natal, 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 Natal, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem,
equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de
melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma forma, são apresentados os
indicadores operacionais, as premissas e os critérios considerados para o cálculo da
capacidade portuária de cais e de armazenagem. A partir da comparação entre a demanda
projetada para cada instalação e os valores de capacidade portuária calculados para cada
uma dessas, são apresentados os eventuais déficits de capacidade.
» Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia de
evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações do acesso
aquaviário do Complexo Portuário de Natal. 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 condiçõ es 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 capacid ade
futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.
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» Aspectos ambientais: o capítulo tem como propósito construir um panorama sobre a
influência do Complexo Portuário no meio em que está inserido, com foco na interação das
instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é realizada a caracterização da
situação ambiental 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) dos Complexos.

Em suma, a análise estratégica e o plano de ações e investimentos podem ser
considerados a síntese do Plano Mestre, pois são resultados de todas as análises realizadas entre
os capítulos 2 ao 8, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Natal é composto apenas pelo Porto Público de Natal,
administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN).
Os itens a seguir apresentam suscintamente as principais características do Complexo,
cujo detalhamento é realizado nos demais capítulos deste Plano Mestre.

Localização
O Complexo Portuário localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, no município de
Natal. O Porto está situado à margem direita do Rio Potengi, a 3Km de sua foz. A Figura 2 indica
a localização do Complexo.

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

As coordenadas geográficas que indicam a localização do Porto de Natal são:
» Latitude: 5º 46’ 24”
» Longitude: 35º 12’ 20”

Cargas movimentadas e área de influência
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Natal movimentou um total de 677,1 mil
toneladas (ANTAQ, 2016), tendo como cargas relevantes:
» Contêiner: principal carga movimentada no Porto de Natal, com destaque para as
exportações de frutas produzidas no Nordeste, com destaque para os estados do Rio
Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia. Atualmente o Porto atende a duas linhas
semanais de contêineres em direção à Europa (uma delas com escala na Guiana Francesa),
tendo como armador a CMA-CGM.

14
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» Trigo: os desembarques do Porto de Natal são destinados ao Grande Moinho Potiguar,
instalado junto ao Complexo Portuário. Os produtos são destinados principalmente ao
atendimento da demanda do Rio Grande do Norte, sendo também enviados para algumas
regiões da Paraíba, além de Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Assim, de acordo com dados de origem e destino das cargas (ALICEWEB, 2017) e
conforme informações obtidas dos players durante visita técnica ao Complexo Portuário de
Natal, o Porto possui como área de influência a região Nordeste, com destaque para o Rio
Grande do Norte e Ceará. Com menor relevância, os estados de Pernambuco, Bahia e Paraíba.

Infraestrutura
O Porto de Natal é naturalmente protegido por estar nas margens do Rio Potengi.
Entretanto, com o objetivo de diminuir o assoreamento na região, foram construídos dois
molhes na barra do rio. O cais do Porto de Natal possui um total de 577 m de extensão não
contínuos, sendo dividido em três partes devido às deflexões no alinhamento. Assim, considerase, neste Plano Mestre, três trechos de cais, conforme ilustrado na Figura 3. Já as instalações de
armazenagem do Porto de Cabedelo são compostas por armazéns, pátios e silos, também
apresentadas na Figura 3.

Figura 3 – Localização dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Acessos
Os acessos ao Complexo Portuário de Natal compreendem:
» Acesso rodoviário: a hinterlândia do Complexo Portuário de Natal é composta pelas
rodovias BR-101, BR-406, BR-304, BR-226 e RN-160, bem como pelas avenidas Rio Jordão e
Prefeito Omar O’Grady, por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo são
transportadas.
» Acesso ferroviário: a malha férrea associada ao Complexo está concessionada à Ferrovia
Transnordestina Logística (FTL), e atualmente, o trecho é subconcessionado à Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que o utiliza, exclusivamente, para o transporte de
passageiros. Além disso, no momento atual não existem linhas ferroviárias na área interna
do Porto de Natal.
Acesso aquaviário: o canal de acesso tem início a leste pelo farol do recife do Natal e a
oeste pela pedra da Baixinha. De acordo com a Autoridade Portuária (em questionário online), o canal apresenta 3 km de extensão, largura mínima de 100 m, profundidade mínima
de 12,5 m e calado máximo permitido de 11,5 m. A maior embarcação autorizada a atracar
no Porto de Natal é a mesma para os três berços e possui 208 m de LOA, 32 m de boca,
calado máximo de 10 m e 60.000 Toneladas de Porte Bruto (TPB). Entretanto, o fator
limitante em relação à dimensão dos navios é a bacia de evolução, restrita para navios de
202 m de comprimento e boca de 30 m, com calado máximo observado de 10 m.
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2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS E
PASSAGEIROS
O objetivo do presente capítulo consiste em expor a projeção de demanda de cargas
do Complexo Portuário de Natal. A metodologia de projeção da demanda toma como ponto de
partida as projeções realizadas pelo Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), que se
constitui como o principal instrumento de planejamento estratégico do setor portuário nacional.
Apesar dessa complementaridade com o PNLP, o Plano Mestre é voltado à unidade portuária e,
nesse sentido, exige que sejam discutidas questões específicas de cada Complexo.

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
O método de projeção de demanda no âmbito do Plano Mestre é composto por quatro
etapas principais: projeção dos fluxos de demanda de cargas; origem-destino do Brasil; alocação
das movimentações por Complexos Portuários e validação e ajustes de resultados de cada
Complexo.
A projeção dos fluxos de demanda é realizada a partir de um modelo econométrico
que considera o comportamento histórico da demanda de determinada carga e como esta
responde a alterações das variáveis consideradas como determinantes fundamentais das
movimentações (exportações, importações e cabotagem). Dentre essas variáveis, destacam-se
o Produto Interno Bruto (PIB), a taxa de câmbio e o preço médio, especificamente, 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 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. Ressalta-se 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). Respaldado em uma
análise georreferenciada, o sistema avalia e seleciona as melhores alternativas para o
escoamento das cargas, tendo como base três principais parâmetros: matriz origem-destino,
malha logística e custos logísticos. Destaca-se que, além da malha logística atual, foram
considerados diferentes cenários de infraestrutura, a partir dos quais obras rodoviárias,
ferroviárias e hidroviárias previstas em planos do Governo Federal passaram a integrar a malha
de transportes planejada para os anos de 2020, 2025, 2030 e 2035.
A metodologia compreende, ainda, uma última etapa que diz respeito à discussão de
resultados para avaliação das expectativas, tanto no âmbito de elaboração do PNLP quanto
durante as visitas técnicas ao Complexo Portuário, no âmbito do Plano Mestre. Com isso, buscase absorver expectativas e intenções não captadas pelos modelos estatísticos, por exemplo,
questões comerciais, projetos de investimentos, novos produtos ou novos mercados. Com essas
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informações é possível, enfim, ajustar os modelos, bem como criar cenários alternativos de
demanda.
De forma complementar, para que seja possível avaliar as incertezas das previsões
estimadas, foram construídos cenários da projeção de demanda para cada carga . Estes levam
em consideração dois tipos de choques:
3F

» 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, consideram-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 com as
instituições e com o 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:
» 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.
» A partir da 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 de leitos por navio.
» A distribuição das escalas é feita a partir da análise dos itinerários realizados nos últimos
anos pelos navios nas últimas temporadas. Para tanto, foi utilizada a Tabela de Escalas da
Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros Marítimos (BRASILCRUISE1, 2008). Como
resultado, foi estimado o número de escalas de navios em cada Porto brasileiro, por
temporada.

1

A opção pelo uso dessa base se deu em razão de os dados da Associação Brasileira das Empresas Marítimas
(Abremar) não terem sido divulgados até a data de conclusão do estudo.
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2.2. PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Uma vez descrita sucintamente a metodologia, pode-se apresentar o perfil da
movimentação recente do Complexo Portuário de Natal.
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.

Figura 4 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Natal (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Em termos gerais, observando-se o histórico entre os anos de 2012 e 2016, a
movimentação de cargas no Complexo Portuário de Natal apresentou incremento de 57% no
total transportado. Esse crescimento foi mais expressivo entre os anos de 2014 e 2016,
impulsionado pelo acréscimo de 126% nas movimentações de trigo e de 44% nas de contêiner.
Os contêineres constituem a principal natureza de carga embarcada e desembarcada
no Complexo, responsável por 51% do volume transportado em 2016. O granel sólido vegetal,
representado pelo trigo, é a segunda natureza de carga de maior relevância, com 39% de
participação relativa na movimentação do Complexo.
No Complexo Portuário de Natal, a navegação de longo curso apresentou maior
relevância em 2016, com participação relativa de 92% frente a 8% da navegação de cabotagem.
Acerca do sentido, os embarques tiveram mais significância, com participação relativa de 53%
no total movimentado.
Em 2016 o Complexo Portuário de Natal realizou a movimentação de 677,1 mil
toneladas de mercadorias. Ressalta-se que todas as operações do Complexo ocorrem nas
instalações do Porto Público.

2.3. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS
Até o final do período de planejamento, tem-se a expectativa de que não ocorram
mudanças significativas nas participações relativas das cargas, e que em 2060 os contêineres
sigam como a principal natureza de carga no Complexo, elevando sua participação de 51% para
70% do total movimentado.
A Figura 5 e a Tabela 1 apresentam as principais características e os resultados de
projeção de demanda do Complexo Portuário de Natal.
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Figura 5 – Resultados consolidados da projeção de demanda das cargas relevantes do Complexo
Portuário de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)2

2

A área de influência é considerada para movimentações acima de 10 mil toneladas.
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Natureza de carga

Carga

Tipo de navegação

Sentido

Contêiner
Contêiner Longo curso

Embarque

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

2060 (t)

345.458

396.927

431.869

477.796

524.272

570.335

617.720

666.125

714.607

763.084

291.427

334.486

359.130

395.097

430.708

463.967

495.548

527.263

559.016

590.768

Longo curso

Desembarque 39.334

45.879

54.541

62.426

71.069

81.738

95.482

110.136

124.831

139.526

Cabotagem

Desembarque 14.682

16.562

18.199

20.272

22.495

24.630

26.690

28.726

30.759

32.790

Cabotagem

Embarque

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

263.017

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

Granel sólido vegetal
Trigo

Longo curso

Desembarque 250.911

305.366

305.366

305.366

305.366

305.366

305.366

305.366

305.366

305.366

Trigo

Cabotagem

Desembarque 12.106

18.634

18.634

18.634

18.634

18.634

18.634

18.634

18.634

18.634
3.838

Outros

68.645

2.546

2.669

2.831

2.995

3.158

3.325

3.496

3.667

Total

677.121

723.473

758.538

804.627

851.267

897.493

945.045

993.621

1.042.274 1.090.922

Obs.: os dados de contêiner referem-se ao peso da carga bruta, incluindo contêineres cheios e vazios.

Tabela 1 – Projeção de demanda de cargas em toneladas no Complexo Portuário de Natal entre os anos de 2016 (observada) e 2060 (projetada)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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No caso do Complexo Portuário de Natal, foram aplicados apenas o choque do tipo 1
para determinação dos cenários de demanda. Os resultados da projeção tendencial e dos
cenários otimista e pessimista, para o Complexo Portuário de Natal, de modo agregado, estão
ilustrados no Gráfico 13. Ressalta-se que os resultados apresentados neste capítulo,
principalmente com relação ao cenário tendencial, levam em conta a manutenção da
infraestrutura atual do Complexo de Natal.

Gráfico 1 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Natal entre 2016 (observado) e 2060
(projetado) – em milhões de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média,
1,1% ao ano entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,3% ao ano; já no cenário
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 0,9% no mesmo período. Considerando-se
horizontes de curto e média prazo, observa-se taxas de crescimentos mais elevadas, da ordem
de 2,1% ao ano para os próximos 5 anos, 1,4% ao ano nos próximos 10 anos e de 1,2% ao ano
nos próximos 30 anos.
Nos itens subsequentes estão descritas, em mais detalhes, as projeções de demanda
por natureza de carga e por principais produtos4, bem como seus cenários.

2.4. CONTÊINER
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Natal movimentou 345,4 mil toneladas de
contêineres, sendo essa a principal movimentação do Complexo (ANTAQ, 2017). A
movimentação de contêineres correspondeu a operações de embarque e desembarque de
longo curso e desembarque de cabotagem. De acordo com informações obtidas em visita
técnica ao Complexo, os registros de cabotagem correspondem a contêineres vazios oriundos

3
4

A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 3.
A memória de cálculo da projeção de demanda por produto encontra-se no Apêndice 2.
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de outros complexos, porém transportados em serviços de longo curso, dado que o Complexo
Portuário de Natal não conta com linhas de cabotagem. Cabe destacar o impacto negativo desse
desbalanceamento entre embarque e desembarque de contêineres nos custos logísticos do
terminal.
Embora a projeção de demanda tenha sido calculada inicialmente em toneladas, neste
tópico são apresentadas as análises de contêineres em TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent
Unit). Para a conversão dos valores projetados (2017-2060), foram utilizados os fatores de
conversão calculados a partir de dados do ano-base (2016). Para os fluxos de embarque de longo
curso o valor obtido foi de 13,4 toneladas por TEU. Nos demais sentidos existe a elevada
participação de contêineres vazios em relação ao total.
A Figura 6 apresenta os principais aspectos referentes à movimentação observada e
projetada de contêineres no Complexo Portuário de Natal.

Figura 6– Características da demanda de contêineres no Complexo Portuário de Natal observada (20122016) e projetada (2020-2060)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Entre 2012 e 2016, a movimentação de contêineres no Complexo teve um crescimento
médio de 10,3% ao ano, passando de 24,7 mil para 42,2 mil TEU. Os embarques de longo curso
representaram 51% do total de movimentação de contêineres, tendo como o principal destino
o continente europeu (ANTAQ, 2017). Do volume exportado em 2017, 47% foram enviados para
a Holanda, 24% para o Reino Unido e 24% para a Espanha (ALICEWEB, 2017). Os desembarques
de longo curso, por sua vez, somaram 35% do total de movimentação de contêineres (ANTAQ,
2017).
A demanda projetada de contêineres para o Complexo Portuário de Natal deverá
crescer a uma taxa média de 1,5% ao ano, atingindo 88,2 mil TEU em 2060. A navegação de
longo curso seguirá sendo o fluxo mais expressivo, com predominância dos embarques. Acerca
dos cenários de demanda projetados, estima-se uma taxa média de crescimento de 1,7% ao ano
no cenário otimista e de 1,3% ao ano no cenário pessimista.
As exportações de contêineres do Complexo destacam-se no mercado internacional
de frutas. Contempladas no grupo “produtos alimentícios”, responsável por 93% do total de
cargas exportadas em contêineres pelo Complexo (ANTAQ, 2017), as principais frutas enviadas
ao mercado externo são: melão, manga, melancia, limão e uva (ALICEWEB, 2017). Destaca-se
ainda que, entre os meses de setembro e janeiro, o Brasil torna-se o único fornecedor de frutas
para o continente europeu (JÁCOME, 2017).
Em termos nacionais, o Rio Grande do Norte destaca-se na produção de melão, manga
e mamão, ocupando a primeira, terceira e quarta posições no ranking dos estados brasileiros,
respectivamente (IBGE, 2016). No ano de 2017, para além da exportação da produção relativa
ao próprio estado, o Complexo também destinou ao mercado externo frutas de outras Unidades
da Federação (UF), principalmente Ceará, Pernambuco e Bahia. Do total exportado em 2016,
41% tiveram origem no Ceará, 36% tiveram origem no próprio estado, 13% em Pernambuco e
9% na Bahia (ALICEWEB, 2017).
Salienta-se que, em 2016, cerca de 61% das frutas que foram produzidas no estado do
Rio Grande do Norte e destinadas à exportação foram escoadas por outros portos, como o Porto
de Pecém (ALICEWEB, 2017). Foi informado em visita técnica ao Complexo Portuário de Natal
que, em 2017, houve a transferência de um volume semanal de 150 contêineres do Complexo
Portuário de Fortaleza e Pecém para Natal. Com isso, nesse ano, o percentual de exportações
de frutas do Rio Grande do Norte transacionadas por portos de outros estados caiu para 44%
(ALICEWEB, 2017). Ressalta-se ainda que o alto crescimento da movimentação observado no
ano de 2017 não tende a se perpetuar com a mesma magnitude para os próximos anos, havendo
assim uma expansão de forma mais moderada.
Acerca da produção estadual, as principais regiões de cultivo do Rio Grande do Norte
são o Vale do Assu, a região de Mossoró e a Chapada do Apodi. Tais regiões possuem uma área
com potencial irrigável de 1,2 milhão de hectares, o que representa um importante fator de
competitividade à produção potiguar frente aos estados vizinhos (RIO GRANDE DO NORTE,
2014). Salienta-se que o melão produzido na região de Mossoró possui registro de indicação
geográfica, que é uma indicação de procedência cujo propósito é atestar a qualidade de um
produto, o que garante maior credibilidade deste no mercado e potencializa seu valor comercial
(COEX, [2015?]).
Atualmente o Porto atende a duas linhas semanais de contêineres em direção à Europa
(uma delas com escala na Guiana Francesa), tendo como armador a CMA-CGM. A segunda linha
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da CMA-CGM passou a ser operacionalizada semanalmente, durante a safra de produção de
frutas, para o transporte de contêineres de Natal para Algeciras, na Espanha, passando também
por Rotterdam, na Holanda. Sua capacidade pode acomodar mais de 500 contêineres
refrigerados (TRIBUNA DO NORTE, 2018). Uma vez que o serviço é destinado exclusivamente
para o transporte de frutas, segundo informações obtidas na visita técnica, existe a possibilidade
de a linha não operar fora do período de safra. Isso se deve ao fato de o serviço realizar a ligação
direta entre o Complexo de Natal e o continente europeu, não tendo passagem em outros
portos e não havendo, atualmente, outras cargas que possam ser exportadas em grande
volume.
Com relação aos demais produtos exportados, os volumes de maior relevância são
minérios, metais e pedras, e carnes. As exportações do primeiro grupo dizem respeito
principalmente à mica, ao quartzo e ao estanho, enquanto que as carnes correspondem a peixes
congelados e filés de peixe (ANTAQ, 2017).
O Gráfico 2 mostra os principais produtos movimentados em contêineres por meio da
navegação de longo curso.

Exportação

1,3%

1,5%
1,5%

Produtos alimentícios
Carnes
Minério, metais e pedras
Sucos
Outros

2,3%

93,4%

Importação
Têxteis e calçados
Produtos da indústria química
Máquinas e equipamentos
Minério, metais e pedras
Produtos alimentícios
Produtos siderúrgicos
Materiais elétricos e eletrônicos
Instrumentos de ótica, relógios e outros
Outros

5,4%

15,8%
6,4%

15,9%

7,2%
11,5%

17,4%

12,2%
8,3%

Gráfico 2 - Principais produtos exportados e importados em contêineres no Complexo Portuário de Natal
(2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto às importações, a maior parcela dos desembarques corresponde a contêineres
vazios, devido à demanda reduzida de importações de mercadorias conteinerizadas e à
necessidade de contêineres reefer para a exportação das frutas. Em 2016, 96% do volume
importado correspondeu a contêineres vazios (ANTAQ, 2017). Os demais 4% corresponderam a
produtos da indústria química, materiais elétricos e eletrônicos, produtos siderúrgicos e papel,
conforme se pode observar no Gráfico 2.
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2.5. GRANEL SÓLIDO VEGETAL
A movimentação de granel sólido vegetal no Complexo Portuário de Natal foi de 263 mil
toneladas em 2016 (ANTAQ, 2017). O trigo é a única carga dessa natureza que tem
movimentação no Complexo. No mesmo ano, as importações correspondem a 95% dos volumes
desembarcados e tiveram como origem principalmente a Argentina (67%), os Estados Unidos
(19%) e o Canadá (6%) (ALICEWEB, 2017). Os fluxos de cabotagem, conforme informação obtida
em visita técnica ao Complexo, tiveram como origem o Complexo Portuário de Paranaguá e
Antonina.
Ao longo do período observado, entre os anos de 2012 e 2016, a movimentação de trigo
no Complexo apresentou um incremento de 126%, impulsionado pelo maior volume atribuído
aos desembarques de longo curso, os quais tiveram aumento de 182% durante o período. Os
desembarques de cabotagem apresentaram redução de 56% entre 2012 e 2016.
Um fator que contribui para a expressividade do trigo na pauta de importações do
Complexo Portuário de Natal é a insuficiência da produção doméstica brasileira, que varia entre
5 milhões e 7 milhões de toneladas ao ano (JÚLIO, 2015). Isso se deve às dificuldades climáticas
para o cultivo do cereal, por necessitar de climas mais frios, motivo pelo qual é produzido
predominantemente na Região Sul do País. Além disso, a logística de envio do cereal para o
Nordeste favorece a contínua importação de trigo da Argentina e dos Estados Unidos
(ABRITRIGO, 2017).
Apesar da predominância das movimentações de trigo por vias de longo curso, nos
últimos anos também foram registradas movimentações pela navegação de cabotagem
(ANTAQ, 2017). Esse fato está associado a quebras de safra na Argentina, devido a chuvas e
alagamentos. Desse modo, tornou-se necessário complementar a demanda por trigo
internamente (RIZZI, 2014). Esse tipo de movimentação, porém, apresenta caráter esporádico
para o Complexo de Natal.
A Figura 7 apresenta os principais aspectos referentes à movimentação de trigo
observada e projetada no Complexo Portuário de Natal.
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Figura 7 – Características da demanda de trigo no Complexo Portuário de Natal observada (2012-2016) e
projetada (2020-2060)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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As importações do Complexo são destinadas ao Grande Moinho Potiguar, instalado
junto ao Complexo Portuário de Natal. Os produtos são destinados principalmente ao
atendimento da demanda do Rio Grande do Norte, sendo também enviados para algumas
regiões da Paraíba, além de Recife (PE) e Fortaleza (CE).
Acerca do mercado consumidor da região, destaca-se que o consumo per capita de trigo
no Nordeste encontra-se abaixo do consumo de outras regiões, como o Sul e o Sudeste. Desse
modo, há margem para aumentos na demanda por esse cereal na região, impulsionando a
movimentação de trigo no Complexo Portuário em análise. Salienta-se que o menor consumo
de trigo no Nordeste justifica-se pelo fato de a região ser uma grande consumidora de farinha
de mandioca, havendo assim a substituição do trigo pela farinha de mandioca (CONAB, 2016).
Entretanto, a demanda projetada no Porto de Natal é limitada pela capacidade
produtiva do Grande Moinho Potiguar, de 324 mil toneladas anuais. Atualmente, de acordo com
informações fornecidas pela empresa durante a visita técnica ao Complexo, o moinho realiza a
produção de cerca de 20 mil toneladas mensais, o equivalente a 240 mil toneladas ao ano.
Contudo, a capacidade máxima de produção é de 27 mil toneladas ao mês (324 mil toneladas
ao ano), sendo ainda possível a obtenção de ganhos marginais de produtividade, representados
no cenário otimista. Destaca-se ainda que, segundo informações obtidas na visita técnica, não
há previsão de expansão da capacidade produtiva no estado do Rio Grande do Norte. Sendo
assim, a demanda da região poderá ser atendida por outros moinhos e portos.

2.6. CARGAS PERSPECTIVAS
A presente seção apresenta um cenário alternativo da projeção de demanda, o qual
embasa-se na perspectiva de melhorias nas condições atuais do Complexo Portuário de Natal
em termos de oferta de infraestrutura portuária. Ou seja, são avaliados nesta seção potenciais
volumes a serem movimentados pelo Complexo. Nesse sentido, serão retratadas as perspectivas
acerca de novos volumes de contêiner.
Acerca dos volumes transacionados com o mercado internacional, com relação às
importações, o cenário alternativo demonstra o potencial de incremento nos volumes de
desembarque de longo curso do Complexo tendo em vista a possibilidade de uso dos
contêineres reefer vazios – que chegam ao Complexo para a exportação de frutas – para o
abastecimento do mercado do Rio Grande do Norte, atuando como carga de retorno para esses
contêineres, reduzindo assim a custo logístico dessa operação.
Para as exportações considera-se o potencial a partir da captação de cargas produzidas
no estado do Rio Grande do Norte e que atualmente são escoadas por outros portos. As
principais cargas levantadas foram: frutas, que atualmente tem volumes significativos
exportados pelos portos de Pecém e Fortaleza; além de produtos da indústria química e
produtos têxteis, com envios pelo porto de Suape. Essas demandas são apresentadas no Gráfico
3 e no Gráfico 4 . Além disso, pondera-se também o potencial de expansão dos mercados
consumidores em território nacional, sujeito a condições logística, de disponibilidade de linhas
de contêineres, e de capacidade produtiva.
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Gráfico 3 – Cenário alternativo da demanda de exportação de contêineres no Complexo Portuário de
Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018).
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Gráfico 4 – Cenário alternativo da demanda de importação de contêineres no Complexo Portuário de
Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018).

Indica-se ainda, conforme apontado em visita técnica ao terminal, o potencial do
Complexo na movimentação de outras cargas, como os blocos de granito, exportados pelos
portos de Suape, Cabedelo e Vitória. Além disso, foram levantadas ainda as seguintes
mercadorias: sal, cuja movimentação está sujeita à condições favoráveis e câmbio e
disponibilidade de retroárea para armazenamento; arroz à granel para beneficiamento no Rio
Grande do Norte, sendo possível a movimentação em conjunto com os volumes de trigo,
originados no Rio Grande do Sul; equipamentos para instalação de energia fotovoltaica, e outros
equipamentos de carga de projeto, os quais já possuem movimentação no Complexo, mas
identifica-se um potencial de expansão dos volumes.
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Além disso, menciona-se também o potencial de movimentação de cerca de 300 mil
toneladas de minério de ferro, oriundas do município de Cruzeta (RN). Nos anos de 2011 e 2012
a operação já ocorreu no Complexo, com volumes menores, de 66 mil toneladas em 2011 e 27
mil em 2012 (ANTAQ, 2017). Entretanto, é preciso destacar que a viabilidade dessa operação
está sujeita a condições burocráticas relativas a questões ambientais no Complexo, bem como
às condições do mercado internacional do minério de ferro, principalmente acerca do preço da
commodity, impactando em maior ou menor demanda pelo bem.

2.7. ATRACAÇÕES DE NAVIOS DE CRUZEIRO
Em 2016 o Complexo Portuário de Natal recebeu atracações de oito navios de cruzeiro
(BRASILCRUISE, 2008). Atualmente, a movimentação tem ocorrido no Terminal de Passageiros
do Complexo, que iniciou sua operação em meados de 2014. A Figura 8 apresenta o número de
atracações observado e projetado para o Complexo Portuário de Natal.

Figura 8 – Atracações de navios de cruzeiro no Complexo Portuário de Natal observada (2012-2016) e
projetada (2020-2060)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com dados publicados pela Abremar (2017), desde 2010 tem havido queda
tanto no número de navios quanto no número de cruzeiristas no mercado brasileiro. Embora
parte dessa redução no número de navios possa ser explicada pelo aumento do tamanho das
embarcações, existem outros fatores de restrição ao aumento da demanda, na visão dos
armadores, tais como: falta de infraestrutura em alguns terminais; custos de praticagem;
cobrança de tributos relativos ao combustível e afretamento para as embarcações de
cabotagem; além de questões trabalhistas; bem como a exigência de que dois terços da
tripulação seja brasileira.
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Apesar do histórico de queda, o setor apresenta perspectivas de inversão para os
próximos anos. Segundo a Abremar (2017), a tendência de retomada do crescimento consolidase com o início da operação de novos navios: dez em 2016 e cinco em 2017. O aumento da frota
de navios representa um fator positivo para o Brasil, tendo em vista a concorrência com outros
países na atração do interesse dos armadores.
Destaca-se a perspectiva de aumento do número de atracações de navios de cruzeiro
no Complexo, tendo em vista o elevado potencial de atração de turistas da região de Natal.
Contudo, salienta-se que essa demanda potencial está sujeita a realização de melhorias nas
condições de acesso ao Complexo, em termos de calado e comprimento, tendo em vista o
aumento do tamanho dos navios de cruzeiro, os quais exigem melhores condições para
atracação e manobrabilidade.
Entretanto, ressalta-se ainda como fator restritivo ao crescimento a limitação ao número de
turistas que podem acessar a Ilha de Fernando de Noronha, determinada por uma deliberação
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (NORO,
2017). A exigência da presença de, no máximo, 400 turistas na ilha inviabiliza a atracação de
grandes embarcações, porém um dos atrativos para o recebimento de navios de cruzeiro no
Complexo de Natal consistia na possibilidade de combinar os destinos Natal e Fernando de
Noronha.
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3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
Nesta seção é apresentada a infraestrutura disponível, os fluxos de embarque e
desembarque, os indicadores operacionais das principais cargas movimentadas no ano-base de
2016 e as capacidades de movimentação e armazenagem do Porto de Natal no ano-base e para
os anos futuros. Ressalta-se que a memória de cálculo da capacidade de cais está apresentada
no Apêndice 4.

3.1. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
As seções a seguir descrevem as instalações do Porto de Natal, como obras de abrigo,
infraestrutura de acostagem, instalações de armazenagem, equipamentos portuários e estudos
e projetos. Em relação à prestação de serviços às embarcações (utilidades), este aspecto não se
verifica no Porto de Natal.

OBRAS DE ABRIGO
O Porto de Natal é naturalmente protegido por estar nas margens do Rio Potengi.
Entretanto, com o objetivo de diminuir o assoreamento na região, foram construídos dois
molhes na barra do rio. O molhe leste, cuja estrutura consiste em um arrecife natural, tem 470 m
de extensão na direção norte-sul. Por outro lado, o molhe oeste possui deflexões e está dividido
em 3 direções, tendo um total de 640 m. Sua estrutura consiste em rochas sobrepostas. A
infraestrutura de abrigo do Porto de Natal pode ser visualizada na Figura 9.
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Figura 9 – Obras de abrigo do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2016), Pugatch (2011) e Veja no Mapa (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM
O cais do Porto de Natal possui um total de 577 m de extensão não contínuos, sendo
dividido em três partes devido às deflexões no alinhamento. O cais, em toda sua extensão, foi
construído em concreto armado e a localização dos berços pode ser visualizada na Figura 10.

Figura 10 – Berços do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As características de cada um dos berços do Porto são resumidas a seguir, na Tabela 2.
Berço
Berço 1
Berço 2
Berço 3

Ano de
construção
1986
1986
2002

Comprimento
acostável (m)
140
195
242

Profundidade de
projeto (m)
12,5
12,5
12,5

Destinação
Operacional
Contêineres
Trigo e contêineres
Passageiros

Tabela 2 – Características dos berços do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A maior embarcação autorizada a atracar no Porto de Natal é a mesma para os berços
1 e 2, com 208 m de LOA, 32 m de boca, calado máximo de 11 m e 60.000 Toneladas de Porte
Bruto (TPB). O comprimento dos navios de cruzeiro também é limitado a 208 m, não em função
da extensão do berço, mas devido à limitação da bacia de evolução. O calado operacional oficial
é de 10 m, devido a restrições no canal de acesso e bacia de evolução (BRASIL, 2017b), conforme
é abordado no Capítulo 4 (Acesso aquaviário).
Observa-se que o comprimento autorizado para a atracação de embarcações é maior
do que o comprimento acostável dos berços 1 e 2. Além disso, o fato do cais não ser linear
dificulta as atracações, especialmente quando há operação de trigo. Isso ocorre devido à perda
de área útil de atracação ocasionada pelos ângulos de inflexão formados pelo Berço 2 com os
berços 1 e 3, conforme ilustra a Figura 11.
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Figura 11 – Ângulo de inflexão formado pelo Berço 2 com o Berço 3
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2017)

Ainda, é recorrente a atracação de navios porta-contêineres com comprimento maior
do que a extensão do Berço 1, que, quando atracam, acabam por ocupar espaço do Berço 2,
exigindo que as embarcações de trigo se reposicionem. A amarração destes navios atracados no
Berço 1, ao norte, é realizada no antigo terminal de combustíveis.

INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM
O Porto de Natal conta com diferentes estruturas de armazenagem, sendo divididas
em armazéns, pátios e silos, as quais são apresentadas nas seções a seguir.

Armazéns
O Porto de Natal possui dois armazéns, 1 e 2, cada um com 1.800 m², cuja finalidade é
a armazenagem de carga geral e ova e desova de contêineres. Além disso, o Porto conta com
dois galpões, ambos com 400 m², um destinado ao armazenamento de carga geral e o outro
utilizado pela Receita Federal por meio de sessão de uso não onerosa. A Figura 12 e a Figura 13
representam, respectivamente, os armazéns e os galpões do Porto de Natal.
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Figura 12 – Armazéns do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2016) e Imagens obtidas por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2018)

Figura 13 – Galpões do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2016) e Imagens obtidas por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2018)
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Pátios
O Porto possui quatro pátios para armazenagem de mercadorias, sendo eles: Pátio
Norte, Intermediário, Sul e do Cais. A Figura 14 mostra a localização dos pátios do Porto de Natal.
Já a Tabela 3 mostra as principais características de cada pátio do Porto.

Figura 14 – Pátios do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pátio

Carga Armazenada

Capacidade Estática
Total (TEU)

Área Total
(m²)

Norte

Contêineres

1.600

13.500

Intermediário

Contêineres

580

6.080

Sul

Contêineres

500

4.500

Do Cais

Contêineres e carga geral

275

4.920

Tabela 3 – Características dos pátios do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos durante visita às instalações portuárias (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme os dados apresentados na tabela acima, a capacidade estática total do Porto
é de 2.955 TEU. Adiciona-se que, de acordo com informações obtidas por meio da aplicação de
questionário on-line (2017), atualmente existem 358 tomadas para contêineres reefer de
380/440 V, divididas em 28 caixas alocadas em todos os pátios.
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Assim como no caso dos armazéns, a infraestrutura dos pátios carece de manutenção.
Em visita técnica foram identificados diversos pontos com a pavimentação danificada, gerando
buracos, e ausência de drenagem, propiciando o acúmulo de água, conforme observa-se na
Figura 15.

Figura 15 – Pavimentação danificada nos pátios do Porto de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Silos
O Porto de Natal dispõe de silos verticais, pertencentes à empresa Moinho Potiguar,
destinados ao armazenamento de trigo a granel, que totalizam uma capacidade estática de
armazenagem de 44,5 mil t. A Figura 16 representa os silos e a Tabela 4, na sequência, mostra
as principais características de cada silo do Porto de Natal.

Figura 16 – Silos do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2016) e Imagens obtidas durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Silo

Quantidade

Capacidade Estática Total (t)

Tipo 1

11

20.000

Tipo 2

27

5.000

Metálico

3

19.500

Total

41

44.500

Tabela 4 – Características dos silos do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS
Os equipamentos destinados à movimentação de carga no Porto são listados na Tabela 5.
Equipamento

Quantidade

Capacidade Nominal

Reach stacker

4

45 t

Shiploader

1

400 t/h

Berço 1

Portalino

1

300 t/h

Berço 2

1

300 t/h

Berço 2 – Silos de trigo

Correia transportadora

Local de Operação
Pátio – Cais

Tabela 5 – Equipamentos do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos durante visita às instalações portuárias (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os 4 reach stackers citados na Tabela 5 pertencem à empresa Progeco, sendo um deles
dedicado à movimentação de contêineres vazios. A empresa Superservice conta ainda com 1
reach stacker para a movimentação de contêineres, alocado em suas instalações fora do Porto.
O sistema de correias transportadoras, pertencente à empresa Grande Moinho
Potiguar, é composto por 4 esteiras que fazem a conexão entre o Berço 2 e os silos da empresa.

ESTUDOS E PROJETOS
A seguir são descritos os estudos e projetos com potencial impacto na infraestrutura
e operações do Porto de Natal.

Construção do Berço 4
O projeto de construção do Berço 4 prevê o investimento de cerca de 109 milhões de
reais para a implantação de um novo berço com cais de 220 m de comprimento e capacidade
para receber embarcações de até 100 mil TPB, além de uma retroárea de 11.800 m². A
construção do novo berço visa incrementar a movimentação de contêineres e possibilitar
operações de minério de ferro e granel líquido (CODERN, 2011a).
O Berço 4, conforme ilustrado na Figura 17, será construído ao lado direito do Berço
1, alinhado ao mesmo, de modo que o comprimento total dos dois berços terá 360 m lineares.
Esta nova configuração possibilitará a operação adequada de navios de grande porte, com as
condições de segurança necessárias.
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Figura 17 – Projeto do Berço 4 do Porto de Natal
Fonte: CODERN (2011a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Este projeto é visto com grande interesse por parte da Autoridade Portuária do Porto
de Natal, uma vez que, além de proporcionar um incremento nas capacidades de cais e de
armazenagem, tem potencial para solucionar um gargalo operacional auferido quando os Berços
1 e 2 são operados simultaneamente. Pelo fato do Berço 1 ter o comprimento reduzido, os
navios de contêineres normalmente ocupam um trecho do Berço 2, de modo que as
embarcações de trigo necessitam avançar, ocupando parte do Berço 3 e permanecendo
ligeiramente afastadas do cais, sem alinhamento com as defensas.
A previsão da CODERN, de acordo com dados obtidos por meio da aplicação de
questionário on-line (2017), era de que as operações iniciassem no ano de 2021. No entanto, de
acordo com acórdão publicado pelo TCU (2013), o processo licitatório para a implantação de tal
projeto encontra-se interrompido e sem previsão de retomada.

Incorporação da área da Comunidade do Maruim
De acordo com a CODERN (2017), uma área de 7.351 m², parte de uma área total de
14.000 m² ocupada pela Comunidade do Maruim, será incorporada ao Porto de Natal, conforme
acordado com a prefeitura de Natal. Nesta área, prevê-se a ampliação do Pátio Norte.
A realocação dos moradores dessa área está sendo finalizada. Conforme dados obtidos
durante a visita técnica (2017), 80% da Comunidade do Maruim já foi direcionada a uma área
próxima ao Porto. A Figura 18 ilustra a localização da área ocupada pela Comunidade do
Maruim.
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Figura 18 – Área ocupada pela Comunidade do Maruim
Fonte: CODERN (2011a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Este projeto prevê um acréscimo na capacidade de armazenagem na ordem de 1.450
TEU. Pelo fato de ainda ser um projeto preliminar, este incremento de capacidade não será
considerado nas projeções de capacidade do estudo.

Ampliação do Porto de Natal na Margem Esquerda do Rio
Potengi
Foi elaborado pela CODERN um anteprojeto que prevê a construção de mil metros de
cais acostável e uma retroárea de 1 km², composta por pátios para contêineres e granéis,
armazéns secos e frigorificados, tancagem para abastecimento de embarcações, oficinas,
instalações administrativas, subestações elétricas, reservatórios de água, estacionamentos e
gates de acesso. A área a ser utilizada, à margem direita do Rio Potengi, em frente ao atual Porto
de Natal, ainda poderia receber acessos ferroviário e rodoviário, já que é facilitada pelo menor
conflito entre o porto e a cidade, e constitui a principal alternativa para atendimento das
perspectivas de crescimento do transporte via modal marítimo no Estado do Rio Grande do
Norte (CODERN, 2011b).
A imagem a seguir ilustra o projeto conceitual da expansão do porto para a margem
esquerda do Rio Potengi.
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Figura 19 – Projeto de ampliação à margem esquerda do Rio Potengi
Fonte: CODERN (2011b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nesse projeto também é prevista a dragagem da bacia de evolução e da faixa de
atracação. Ressalte-se que, de acordo com dados obtidos durante a visita técnica (2017), o
projeto encontra-se em estágio preliminar.

3.2. OPERAÇÕES E CAPACIDADE PORTUÁRIA
Nesta seção são discriminados os fluxos operacionais para a movimentação das cargas
relevantes definidas para o Porto de Natal: contêineres e trigo, além das operações relacionadas
a navios de cruzeiro. São apresentados seus respectivos indicadores operacionais e as
capacidades de cais e de armazenagem do Porto, de acordo com sua infraestrutura e arranjo
operacional atual e projeção futura, até 2060. Por fim, apresenta-se o cruzamento entre a
demanda projetada e as capacidades auferidas, de modo que se possa identificar possíveis
déficits de capacidade para o Porto de Natal no período analisado.
A Tabela 6 apresenta os trechos de cais considerados, bem como suas principais
destinações operacionais, tendo como referência o ano-base (2016).
Trecho de cais

Berços

Principais destinações

Berço 1

Berço 1

Contêineres

Berço 2

Berço 2

Trigo e Contêineres

Berço 3

Berço 3

Passageiros

Tabela 6 – Trechos de cais do Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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A Figura 20 mostra as principais destinações operacionais do Porto de Natal,
identificando o local de armazenagem e os trechos de cais onde ocorre a movimentação.

Figura 20 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para a compreensão do cálculo de capacidade de cais no Porto de Natal, é importante
analisar os principais parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os
quais são apresentados na Tabela 7.
Trecho de
cais
Berço 1
Berço 2
Berço 3

Principais
mercadorias
movimentadas no
ano-base
Contêineres
Trigo e Contêineres
Passageiros

Número
de
servidores

In-out
(h)

Horas
disponíveis

Dias
disponíveis

1
1
1

1
1
1

24
24
12

364
364
364

Índice de
ocupação
65%
65%
65%

Tabela 7 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido entre
a saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço. Para fins de cálculo, conforme
dados obtidos durante a visita técnica (2017), foi adotado o tempo de uma hora.
A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia
diretamente conforme o regime operacional de cada terminal. No caso do Porto de Natal, a
operação de carga no cais pode ocorrer 24 horas por dia, durante os 364 dias considerados
operacionais no ano. No caso do Berço 3, no entanto, a impossibilidade da navegação no canal
de acesso no período noturno impacta nas horas disponíveis do trecho de cais Berço 3. Pelo fato
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de que os navios de cruzeiro atracam e desatracam no mesmo dia, foram consideradas 12 horas
operacionais diárias.
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 cada trecho de cais possui apenas um berço, o índice de
ocupação admissível é de 65% para todos os trechos.
Nesses termos, os fluxos operacionais e as capacidades calculadas, bem como as
comparações dos resultados com as demandas projetadas, são apresentados nos tópicos a
seguir, divididos por tipo de operação.

CONTÊINERES
Os contêineres foram movimentados, em 2016, no Porto de Natal, majoritariamente
no trecho de cais que compreende o Berço 1, embora também sejam operados no Berço 2, pela
empresa Progeco.
As atracações no Porto referem-se principalmente a embarques de navegação de
longo curso, movimentando, em sua grande maioria, frutas em contêineres reefer de 40 pés. As
operações ocorrem através de guindastes de bordo, sendo possível operar com até três ternos
simultaneamente. Para o translado do cais ao pátio, são utilizados reach stackers e caminhões.
O fluxo operacional da operação de contêineres é o mesmo para todos os berços e pode ser
visualizado na Figura 21. A operação de desembarque ocorre de maneira análoga, porém na
ordem inversa. Destaque-se que grande parte das operações de desembarque referem-se à
movimentação de contêineres vazios.
Pátio

Reach stacker /
Caminhões

Guindaste de
Bordo

Navio

Figura 21 – Fluxo operacional da operação de contêineres no Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A seguir, na Figura 22, identifica-se os equipamentos utilizados na movimentação de
contêineres, conforme o fluxo citado acima.
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Figura 22 – Equipamentos utilizados na movimentação de contêineres
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido à dinâmica operacional do Porto de Natal, em que a operação de contêineres
ocorre de maneira semelhante em ambos os berços, é coerente o cálculo de indicadores gerais
para a movimentação de contêineres do Porto, ou seja, sem distinção por trecho de cais.
Desse modo, os indicadores operacionais da movimentação de contêineres, calculados
através da base de dados da ANTAQ (2016), podem ser visualizados na Tabela 8.
Indicador

Valor

Lote médio (unidades/embarcação)

480

Lote máximo (unidades/embarcação)

877

Produtividade média (unidades/h de operação)

10

Tempo médio de operação (h)

46

Tempo inoperante médio (h)

7

Tempo médio de atracação (h)

53

Tabela 8 – Indicadores operacionais da movimentação de contêineres no Porto de Natal
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As capacidades de movimentação de contêineres nos trechos de cais correspondentes
ao Berço 1 e ao Berço 2, assim como a capacidade de cais total para esta carga, são discriminadas
na Figura 23.
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Figura 23 – Capacidade de movimentação de contêineres nos Berços 1 e Berço 2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme pode-se aferir através dos gráficos contidos na Figura 23, a capacidade anual
de movimentação de contêineres no cais do Porto de Natal é de aproximadamente 100 mil TEU,
e apresenta um crescimento pequeno, no horizonte projetado, inferior a 5%. Este crescimento
ocorrerá principalmente no trecho de cais Berço 2, no qual também é movimentado trigo, e
deve-se a uma combinação de fatores como o incremento no porte do perfil da frota de navios
porta-contêineres que atracarão no Porto de Natal e a projeção de demanda para o horizonte
de estudo.
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A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais, para a movimentação de
contêineres, pode ser visualizada no Gráfico 5.
120.000
100.000

TEUs/ano

80.000
60.000
40.000
20.000
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2020
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2030
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2040
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2050

2055
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Ano
Capacidade de cais do Porto de Natal

Pessimista

Tendencial

Otimista

Gráfico 5 – Movimentação de contêineres no Porto de Natal: demanda vs. capacidade de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É possível observar, no Gráfico 5, que não há previsão de déficit de capacidade de
movimentação de contêineres no horizonte de planejamento, nos cenários de demanda
pessimista, tendencial e otimista.
Entretanto, levando-se em conta o cenário alternativo para a demanda de contêineres,
apresentado no Capítulo 2, observa-se um déficit de capacidade de cais entre 2040 e 2045,
conforme se pode verificar no Gráfico 6.
160.000
140.000

TEU/ano

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055
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Ano
Alternativo

Capacidade de cais do Porto de Natal

Gráfico 6 – Movimentação de contêineres no Porto de Natal: demanda alternativa vs. capacidade de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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A projeção do perfil da frota que atracará ao Porto de Natal no horizonte do estudo,
apesentada no Capítulo 4, indica que são esperadas as mesmas classes de navios que atracam
atualmente ao Porto. No entanto, a expectativa é de que a frequência de navios de maior porte
aumente, em detrimento dos navios menores. Logo, este também é um fator que indica a
necessidade de adaptação na infraestrutura de cais do Porto, uma vez que, com a frota recebida
hoje, já são observados problemas nas operações no cais, conforme indicado no Capítulo 4
(Acesso aquaviário).
Deste modo, verifica-se necessária a adequação da infraestrutura de acostagem do
Porto, sendo indicado avaliar a possibilidade de realizar um alinhamento no cais atual, ou a
execução do projeto de construção do Berço 4, citado anteriormente.
Analisando as condições de armazenagem, verifica-se que, conforme apresentado na
seção 3.1.3, estão disponíveis 2.955 TEU de capacidade estática de armazenagem para
contêineres. O tempo médio de estadia dos contêineres no Porto de Natal é de 20 dias,
conforme base de dados da ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de
questionário on-line (2017). Isto ocorre devido ao grande volume de contêineres vazios
movimentados no Porto, que possuem um tempo de estadia alto, e resulta em
aproximadamente 18 giros anuais. Consequentemente, a capacidade dinâmica de
armazenagem de aproximadamente 53.800 TEU por ano.
Constata-se, portanto, que em 2025 a demanda projetada de contêineres atingirá a
capacidade máxima de armazenagem, proporcionando um déficit para os períodos
subsequentes. Levando-se em conta a projeção alternativa, o déficit será verificado ainda antes,
em 2018.
Assim, infere-se que a capacidade de armazenagem, relativa à movimentação de contêineres
no Porto de Natal, apresentará déficit a partir de 2025, de acordo com o cenário de demanda
tendencial. Se observado o cenário de demanda alternativo, será aferido déficit tanto na capacidade
de cais entre 2040 e 2045, quando na de armazenagem a partir de 2018.
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TRIGO
As movimentações de trigo a granel no Porto de Natal são operadas pela empresa
Moinho Potiguar, no Berço 2, no sentido de desembarque de longo curso. A operação se dá
através da utilização do portalino, que desembarca a carga na correia transportadora. Esta, por
sua vez, conduz a carga do cais aos silos. O fluxo operacional do desembarque de trigo está
esquematizado na Figura 24.
Navio

Portalino

Correia
Transportadora

Silos

Figura 24 – Fluxo operacional do desembarque de trigo no Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 25 ilustra os equipamentos supracitados: portalino e correia transportadora,
conectada aos silos da empresa Grande Moinho Potiguar, em frente ao Berço 2.

Figura 25 – Equipamentos utilizados na movimentação de trigo
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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A partir da base de dados da ANTAQ, foram calculados os indicadores para a
movimentação de trigo no Berço 2, cujos resultados estão relacionados na Tabela 9.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

12.525

Lote máximo (t/embarcação)

18.140

Produtividade média (t/h de operação)

154

Tempo médio de operação (h)

86,8

Tempo inoperante médio (h)

11,5

Tempo médio de atracação (h)

98,3

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

A capacidade de movimentação de cais desta carga pode ser verificada na Figura 26,
que indica os valores da capacidade observada no ano-base, 2016, e no último ano do horizonte
de estudo, 2060.

Figura 26 – Capacidade de movimentação de trigo no Berço 2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme observado, atualmente a capacidade anual de movimentação de cais para
o trigo, no Porto de Natal, é de aproximadamente 715 mil t. Estima-se uma pequena redução da
capacidade, inferior a 5%, até o ano de 2060, pelo fato de que esta carga perde
representatividade no trecho de cais para a movimentação de contêineres, logo parte da
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capacidade será utilizada para a movimentação de contêineres. Não obstante, a demanda
estimada nos três cenários é inferior à capacidade calculada, portanto, não haverá déficit de
capacidade para a movimentação de trigo, conforme pode-se observar no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Movimentação de trigo no Porto de Natal: demanda vs. capacidade de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A capacidade de armazenagem estática de trigo no Porto de Natal totaliza 44,5 mil t,
conforme descrito na seção 3.1.3. De acordo com informação obtida na visita técnica (2017), o
tempo médio de estadia do trigo nos silos da empresa Moinho Potiguar equivale a 40 dias, o
que resulta em aproximadamente 9 giros anuais. Com essas premissas, a capacidade dinâmica
de armazenagem é calculada em aproximadamente 405 mil t anuais.
Não está previsto, por meio de estudos e projetos, o incremento na capacidade de
armazenagem de trigo no horizonte do estudo. Deste modo, o valor é constante durante o
período.
A capacidade de armazenagem, embora seja menor do que a capacidade de cais,
configurando-a como capacidade restritiva, também é superior à demanda projetada em todo o
horizonte de estudo, de modo que não são esperados déficits de capacidade para a movimentação
de trigo.
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NAVIOS DE CRUZEIRO
Os navios de cruzeiro atracam no Berço 3 do Porto de Natal na temporada de verão,
entre novembro e março. A Figura 27 ilustra uma embarcação com 668 passageiros atracada em
frente ao Terminal de Passageiros.

Figura 27 – Navio de cruzeiro atracado no Berço 3
Fonte: CODERN (2016a)

Com base no banco de dados obtido durante a visita técnica (2017), fornecido pela
CODERN, foram calculados os indicadores das operações de navios de cruzeiro no Porto de Natal
em 2016, indicados na Tabela 10.
Indicador

Valor

Tempo médio de atracação (h)

7,4

Número de atracações

8

Tabela 10 – Indicadores das operações de navios de cruzeiro
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A capacidade de cais calculada para todo o período analisado no estudo é de 365
atracações por ano, de modo que não representa um limitante à demanda projetada. Embora o
Porto receba esse tipo de atracação apenas no período previamente citado, o trecho de cais foi
considerado disponível 364 dias por ano, pelo fato de que é destinado essencialmente a esta
operação. Ainda que se considerasse o terminal como operacional apenas durante a temporada
de verão, a capacidade (150 atracações) seria superior à demanda esperada, que chega a 9
atracações em 2060.
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4. ACESSO AQUAVIÁRIO
Este capítulo tem como objetivo apresentar uma descrição, dando ênfase nas principais
regras de tráfego e limitações operacionais do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de
Natal. 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 e os resultados
obtidos do modelo de simulação, que é utilizado para a definição da capacidade do acesso
aquaviário, de modo a comparar esta com a demanda projetada.

4.1. ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO
A análise do acesso aquaviário do Porto de Natal é dividida nas seguintes subseções:
canal de acesso; bacia de evolução; fundeadouros; sistemas de controle de tráfego de navios;
disponibilidade de práticos e rebocadores; e estudos e projetos.
A presente seção foi elaborada por meio das seguintes referências: Normas e
Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (NPCP-RN) (BRASIL, 2008a),
Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Leste (RCL) (BRASIL, 2017), Cartas Náuticas
(BRASIL, 2018a), Normas da Autoridade Portuária (NORMAP) para o acesso de embarcações e
navios ao Porto Organizado de Natal (BRASIL, 2017b) e demais referências citadas.

CANAL DE ACESSO
Segundo informações obtidas através do Roteiro da Marinha para Costa Leste (BRASIL,
2017), o acesso ao Porto de Natal é demarcado por sinalização náutica e se faz nas proximidades
do recife Cabeça de Negro (boias nº 1 e nº 2). De acordo com a Autoridade Portuária (em
questionário on-line), o canal apresenta 3 km de extensão, largura mínima de 100 m,
profundidade mínima de 12,5 m e calado máximo permitido de 11,5 m, além da restrição de
velocidade praticada de 6 nós. A Figura 28 apresenta a configuração do canal de acesso, bem
como a localização do Porto de Natal.
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Figura 28 – Acesso aquaviário do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto aos cruzamentos e ultrapassagens ao longo do canal, ambos são proibidos,
sendo este considerado uma monovia. Não há restrições de horário, havendo possibilidade para
navegação noturna, desde que o sistema de balizamento e fiscalização esteja em perfeito
funcionamento (BRASIL, 2008a). Ainda, atualmente, de acordo com informações obtidas em
visita técnica, a ausência de defensas nos pilares da ponte Newton Navarro, somada à luz
advinda da cidade de Natal que ofusca a visão dos práticos, inviabiliza tal operação. Por conta
disso, foi informada a existência de investimentos prioritários para construção de defensas nos
pilares da ponte bem como novas sinalizações e balizamentos a fim de permitir navegação
noturna.
Em relação às dimensões do navio para operações no canal de acesso e na bacia de
evolução, segundo a NPCP-RN (BRASIL, 2008a) e as Normas da Autoridade Portuária (NORMAP)
para o acesso de embarcações e navios ao Porto Organizado de Natal (BRASIL, 2017b), seu
comprimento não deve passar de 208 m, além de boca de 30 m e calado de 10 m, no período
diurno. Já no período noturno, as limitações são de 190 m de comprimento no sentido de saída
do Porto e 175 m no sentido da entrada, além de calado máximo de 9,3 m. Para o acesso de
embarcações com comprimento superior a 190 m devem ser observadas as medidas especiais
de segurança presentes nas NORMAP e nas NPCP-RN (BRASIL, 2008a).
É válido ressaltar que, segundo a NORMAP (BRASIL, 2017b), deve ser
considerado um calado aéreo máximo de operação de 55 m para os navios, em decorrência da
ponte estaiada Newton Navarro sobre o Rio Potengi, visto que tal ponte pode chegar a uma
altura mínima de 55,11 m na preamar máxima de 2,87 m, entretanto, essa restrição não afeta a
capacidade do acesso aquaviário ao Porto, visto que grandes navios, que superam o calado
aéreo máximo de operação, por conta de seu comprimento são impossibilitados de realizar a
manobra de giro na bacia de evolução.
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Nas proximidades do Farol Recife de Natal, localizado na entrada do canal de acesso ao
complexo, há a presença de um banco de areia e lama que, de acordo com informações obtidas
junto à praticagem, durante a visita técnica, acabam prejudicando a navegação, por tornar o
canal estreito na região e obrigar os navios a fazerem uma curva para evitá-los. Esse banco é
melhor detalhado na carta náutica nº 802 (BRASIL, 2018a).

MANOBRAS E BACIAS DE EVOLUÇÃO
As bacias de evolução são áreas nas quais as embarcações realizam as manobras de giro
necessárias para a atracação ou desatracação, devendo respeitar as normas e restrições
impostas sobre essas localidades.
Segundo informações obtidas junto à Autoridade Portuária em questionário on-line e
pelo RCL (BRASIL, 2017a), existe uma bacia de evolução no Porto de Natal destinada somente às
manobras de atracação e desatracação, cuja área se dá entre os paralelos de 05°46,00’ S e
05°46,50’ S, o meridiano de 35°12,50’ W e a margem direita do rio Potengi. Suas características
são: formato retangular, com dimensão aproximada de 540 m de extensão por 250 m de largura;
profundidade mínima de 12 m; calado máximo permitido de 11,5 m e folga abaixo da quilha
(FAQ) de 1,875 m. A Figura 29 ilustra a área da bacia de evolução do Porto de Natal.

Figura 29 – Bacia de evolução do Porto de Natal
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda, de acordo a NPCP-RN (BRASIL, 2008a), a operação na bacia de evolução é restrita
para navios de 202 m de comprimento e boca de 30 m, com calado máximo observado de 10 m,
não sendo realizadas manobras de atracação e desatracação no período noturno. Isso se deve
ao mesmo fato pelo qual não é praticada a navegação noturna (ausência de defensas nos pilares
da ponte, luz ofuscante na cidade de Natal e necessidade de novo sistema de sinalização e
balizamento).
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Segundo informações obtidas durante a visita técnica ao Complexo Portuário, em
reunião com a praticagem, embora a bacia de evolução do Porto de Natal tenha uma largura de
250 m, ela é a atual limitante das medidas dos navios (202 m de comprimento), pois, por mais
que o navio consiga chegar ao Porto pelo canal de acesso e atravessar a ponte Newton Navarro,
não há garantia de que o mesmo conseguirá realizar as manobras necessárias na bacia de
evolução. Ainda, em visita técnica, foi exposto que a última batimetria no local foi realizada em
2012, sendo considerada obsoleta para obter uma correta precisão sobre a profundidade atual
de toda a área de manobra. Dito isso, tais limitações impostas em relação às medidas dos navios
visam à garantia da segurança da tripulação, assegurando também as manobras na bacia.

FUNDEADOUROS
Esta seção apresenta os fundeadouros do complexo portuário de Natal, cujas bases de
informações foram retiradas do questionário on-line junto à Autoridade Portuária, da NORMAP
para o acesso de embarcações e navios ao Porto Organizado de Natal (BRASIL, 2017b), da NPCPRN (BRASIL, 2008a), do RCL (BRASIL, 2017) e das Cartas Náuticas nº 802 e 810 (BRASIL, 2018a).
Consoante tais fontes, os fundeadouros que são destinados a navios mercantes são
descritos pela Tabela 11, que exibe as principais características de cada área de fundeio.
Área
1

3

Emprego
Navios procedentes de outros portos,
que aguardam o recebimento do prático
ou local para atracação
Embarcações em quarentena que
receberão a visita para inspeção
sanitária

Quantidade de
navios suportada

Profundidade
mínima (m)

Calado máximo
recomendado (m)

1

11

10

1

12

10

Tabela 11 – Parâmetros operacionais das áreas de fundeio
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Vale ressaltar que, de acordo com a NPCP-RN (BRASIL, 2008a), é proibido o fundeio de
embarcações de qualquer arqueação bruta no Rio Potengi. Apenas em casos de extrema
necessidade, que envolvam a segurança própria ou a de terceiros, o fundeio pode ocorrer, sob
critério do comandante ou prático. No caso de realização da manobra, a embarcação deve,
necessariamente, fazer comunicação imediata com a Capitania dos Portos. Além disso, o fundeio
é proibido também na área de manobra e na área de cabos submarinos para navios de qualquer
arqueação bruta. Ressalta-se que o fundeadouro nº2 é destinado somente a embarcações de
esporte e recreio, não impactando na capacidade do canal de acesso. (BRASIL, 2017a). A Figura 30
exibe a localização dos fundeadouros.
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Figura 30 – Fundeadouros do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

DISPONIBILIDADE DE PRÁTICOS E REBOCADORES
O ponto de embarque do prático, segundo a NPCP-RN (BRASIL, 2008a) e a Carta Náutica
nº 810 (Brasil, 2018a), está localizado no par de coordenadas 05°44'48"S e 35°10'30"W, sendo
operado pela empresa Natal Pilots Serviço de Praticagem S.S. Ltda., que, contando com 6
práticos, satisfaz somente a demanda de navios que atracam no Porto de Natal.
A obrigatoriedade do serviço de praticagem quanto ao porte das embarcações é exigida,
segundo o RCL (BRASIL, 2017a), para navios estrangeiros de qualquer tipo de arqueação bruta
(exceto as embarcações de apoio marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por
empresa brasileira que tenha sua sede e administração no país) e brasileiros de qualquer
arqueação bruta. Ainda, de acordo com a NPCP-RN (BRASIL, 2008a), no caso de atracações
noturnas deve ser utilizado pelo menos um prático para navios de até 100 m de comprimento.
Para navios maiores do que 100 m, as manobras deverão ser realizadas por, no mínimo, dois
práticos.
O serviço de rebocadores, segundo a Autoridade Portuária, é realizado pela empresa
Brasimar Serviços Marítimos e possui duas estruturas. A Tabela 12 identifica as principais
características de cada rebocador do Porto de Natal.
Potência Total
(Bollard Pull)

Ano de
Construção

Calado
Operacional (m)

Rebocador com classificação ou
certificação para ser "escort"?

24,85
14,03

1976
2000

2,85
2,66

Não
Não

Tabela 12 – Características dos rebocadores do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Consoante à NORMAP (BRASIL, 2017b), para navios com calado igual ou superior a 8 m
ou de comprimento igual ou superior a 140 m, o emprego do rebocador se faz obrigatório.
Ainda, no caso de comprimento superior a 175 m, deverão ser empregados dois rebocadores, a
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fim de garantir a manobra segura principalmente na entrada do canal, na passagem pelo vão
central da ponte Newton Navarro e na atracação. Entretanto, caso o navio possua um dispositivo
de tração transversal do tipo bow thruster e/ou stern thruster em perfeitas condições de
funcionamento, poderá se empregar somente um rebocador.
Em relação à navegação noturna, a NORMAP (BRASIL, 2017b) recomenda que a entrada
ao Porto seja processada somente para embarcações de até 190 m de comprimento e que a
praticagem avalie a necessidade de se usar mais um rebocador e um prático para auxiliar na
manobra com os rebocadores. Entretanto, especialmente por conta da ausência de defensas
nos pilares da ponte, a navegação noturna não tem ocorrido.

4.2. 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 Natal, levando em consideração o número
anual de navios que acessam os terminais desse complexo. 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 relação à composição da frota atual, a análise leva em consideração o número de
navios que acessaram o canal e o perfil da frota, durante o ano de 2016. A caracterização do
perfil de frota atual foi fundamentada na base de dados fornecida pela ANTAQ (2017b).
Para o cenário 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.
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. Com isso, é estimada a composição da frota futura de navios, nos anos de 2020,
2030, 2045 e 2060.
No que se refere à projeção do número de acessos, considera-se a projeção de demanda
de cargas, a composição da frota futura e o lote médio de cada carga movimentada no Complexo
Portuário.

COMPOSIÇÃO DA FROTA DE NAVIOS
Para definição da composição da frota de navios que frequenta o Porto de Natal, as
embarcações 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. Foram considerados três grupos de navios:
» Navios porta-contêineres
» Navios-tanque
» Outros navios (carga geral e graneleiros).

A frota é, então, classificada de acordo com o porte da embarcação. Essa dimensão,
medida em toneladas, é denominada Tonelagem de Porte Bruto (TPB). No caso específico dos
navios porta-contêineres, essa classificação é feita de acordo com sua capacidade em TEU (do
inglês – Twenty-foot Equivalent Unit). Essas medidas, bem como as características físicas dos
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navios apresentadas ao longo desta seção, são obtidas através de uma base de dados com
informações disponibilizadas pela ANTAQ (2017a), 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 embarcação com base no número IMO. Em conformidade com os grupos
de navios, a Figura 31 apresenta a divisão das classes de navios, segundo o porte das
embarcações.

Figura 31 – Divisão da classe de navios segundo o porte e o navio-tipo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A distribuição dos navios que frequentaram o Complexo, conforme as classes
supracitadas, representa a caracterização do perfil da frota. Além de estar associado ao
terminal, o perfil e a projeção da frota estão diretamente vinculados à carga que é movimentada
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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 no Capítulo 2.
Durante o ano de 2016, o Porto de Natal recebeu um total de 80 acessos. Para o cálculo
da projeção da frota, foram considerados somente os acessos realizados por navios mercantes,
que totalizaram 72 acessos. A Tabela 13 mostra a distribuição desses acessos, classificados por
grupo e classe de navio.
Tipo de navio

Porta-contêineres

Graneleiro/outros

Classe

%

Feedermax

13%

Handy

22%

Subpanamax

28%

Total

63%

Handysize

22%

Handymax

11%

Total

33%

Tabela 13 – Perfil da frota por tipo de navio – Porto de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que, no decorrer do ano de 2016, não houve atracações por navios do grupo
navios-tanque e, de maneira geral, a maioria das atracações foram realizadas por embarcações
do grupo porta-contêineres, com cerca de 45 atracações. As embarcações do grupo Outros
navios, classificadas nesse documento como Graneleiro/outros, que frequentaram o porto
durante o ano-base, apresentaram portes que variam de, aproximadamente, 19,3 mil até 48,2
mil TPB, já os navios porta-contêineres tiveram capacidade que variaram de 1.691 a 2.140 TEUs.
Para uma melhor análise das embarcações que acessaram o Porto de Natal, durante o
ano de 2016, o Gráfico 8 e Gráfico 9 apresentam as relações para navios porta contêineres entre
comprimento e boca, e calado de projeto e capacidade TEU e o Gráfico 10 e Gráfico 11
apresentam as relações entre comprimento e boca, e calado de projeto e TPB, para navios do
grupo Graneleiro ou Outros.
A totalidade das embarcações que acessaram o Complexo Portuário de Natal, no
decorrer do ano-base, apresentaram comprimento inferior a 202 m, que é o comprimento
máximo permitido para realização das manobras de giro na bacia de evolução. Cabe ressaltar
que embarcações com maiores dimensões suportam uma quantidade maior de carga em
comparação com embarcações de menores dimensões, quando ambas apresentam o mesmo
calado.
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Gráfico 8 – Relação entre LOA e Boca para navios porta contêineres no Porto de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 9 – Relação entre calado de projeto e capacidade em TEU para navios porta contêineres no Porto
de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir da análise do Gráfico 8 e Gráfico 9 percebe-se que, durante o ano-base, a
totalidade das embarcações do grupo porta contêineres apresentaram comprimento e calado
de projeto inferiores ao máximo permitido no acesso ao Complexo. Portanto, essas
embarcações podem utilizar o acesso aquaviário do Porto operando com capacidade máxima
de carga.
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Gráfico 10 – Relação entre LOA e Boca para navios do grupo graneleiros ou outros no Porto de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 11 – Relação entre calado de projeto e TPB para navios do grupo graneleiros ou outros no Porto
de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir da análise do Gráfico 11, nota-se que em 2016 uma parcela (cerca de 55%) das
embarcações que demandaram o Porto de Natal tem calado de projeto superior ao máximo
permitido no Complexo. Essas embarcações precisaram utilizar o acesso aquaviário aliviadas, ou
seja, não podem carregar a carga máxima. Conforme apresentado no Capítulo 3 (Tabela 9), o
lote médio dos navios de trigo observado em 2016 é de 12,5 mil toneladas, sendo o lote máximo
de 18,1 mil toneladas.
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Na Tabela 14 são apresentados, por mercadoria, o perfil da frota atual recebida durante
o ano-base (2016) e a projeção da frota futura, prevista para ser recebida no Porto de Natal nos
horizontes de projeção de 2020, 2030, 2045 e 2060.
Mercadoria

Contêineres

Outros

Trigo

Ano

Porta contêineres

Graneleiro/outros

Handy Subpanamax Handysize Handymax

2016

44%

56%

-

-

2020

40%

60%

-

-

2030

35%

65%

-

-

2045

30%

70%

-

-

2060

30%

70%

-

-

2016

-

-

50%

50%

2020

-

-

50%

50%

2030

-

-

50%

50%

2045

-

-

50%

50%

2060

-

-

50%

50%

2016

-

-

70%

30%

2020

-

-

60%

40%

2030

-

-

50%

50%

2045

-

-

45%

55%

2060

-

-

45%

55%

Tabela 14 – Perfil da frota por mercadoria no Porto de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pela análise da Tabela 14, percebe-se que dentre as três cargas analisadas, outras
mercadorias são as únicas cargas que tendem a manter o mesmo perfil observado no decorrer
do horizonte de estudo. Para a movimentação de contêineres espera-se que ocorra um aumento
na participação relativa de porta-contêineres da classe Subpanamax e, consequentemente, uma
diminuição da representatividade de navios da classe Handy. Para movimentação de trigo é
projetado uma diminuição gradual da participação de embarcações da classe Handysize nas
operações do Porto de Natal, entretanto, espera-se, para essa carga, um aumento da
representatividade de navios da classe Handymax.

PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS
Nesta seção são apresentadas, por mercadoria, as demandas do acesso aquaviário às
instalações do Porto de Natal em termos de número de acessos. Nessa análise inicial, faz-se a
avaliação da demanda atual sobre o acesso aquaviário do Porto e, logo após, são apresentadas
a estimativa e a análise da demanda futura.
De acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, foram efetuados 80
acessos ao Porto Público em 2016 (ANTAQ, 2017a). A demanda futura de navios que deverá
frequentar o Porto de Natal nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, referente ao número
de atracações, é estimada a partir da projeção de movimentação de cargas, apresentada no
Capítulo 2. Essa estimativa é feita por meio da relação entre o volume de movimentação anual
projetado e o lote médio movimentado em cada embarcação.
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Na Tabela 15 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 Natal.
Terminal

Natal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

Contêineres

45

52

61

75

89

Outros

7

7

7

6

6

Passageiros

8

8

8

8

9

Trigo

20

25

24

24

24

80

92

100

113

128

TOTAL

Tabela 15 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Porto de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em conformidade com o histórico do Porto e, também, com a projeção de demanda,
espera-se que, entre as mercadorias movimentadas, contêineres tenha o maior crescimento do
número de acessos e continue sendo a mercadoria mais relevante do Porto de Natal. Já para
movimentação de trigo, espera-se que a demanda ao Porto cresça cerca de cinco acessos entre
os anos de 2016 e 2020, e que diminua em um acesso entre 2020 e 2030, devido ao aumento
do lote médio suportado pelas embarcações que movimentam essa carga. A partir disso, é
esperado que o número de acessos para essa carga se mantenha.
De modo geral, objetiva-se que o total dos acessos ao Porto, no decorrer do horizonte
estudado, cresça constantemente, como mostra o Gráfico 12, o qual apresenta o crescimento
do número de acessos ao Porto de Natal, no horizonte até 2060, para os cenários de projeção
de demanda tendencial, otimista e pessimista.
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Gráfico 12 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Complexo Portuário de Natal
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Estima-se que o maior crescimento do número de acessos deve ocorrer entre 2016 e
2020, cerca de 2,9% ao ano para o cenário tendencial, e que as menores taxas de crescimento
anual se apresentem entre os anos de 2020 e 2030, média de 0,7% ao ano. A partir de 2030,
espera-se que o número de acessos cresça constantemente, com pequenas variações, como
mostra o Gráfico 12.
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4.3. ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO AQUAVIÁRIO
A análise feita neste capítulo tem por objetivo determinar a capacidade do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Natal em atender à demanda atual (ano-base 2016) e
projetada em termos de número de acessos, nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060. A
estimativa da capacidade leva em consideração o impacto das restrições físicas e operacionais
encontradas no acesso aquaviário.

ELABORAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO PARA
DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Natal, foram
realizadas simulações utilizando o software ARENA, uma ferramenta de simulação de eventos
discretos.
O modelo elaborado no ARENA buscou simular as diversas restrições às quais está
sujeito o tráfego de navios no canal de acesso ao Complexo Portuário, levando-se em
consideração as regras atualmente em vigor.
Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura aquaviária e das regras de
navegação, descritas na seção 4.1 (Análise do acesso aquaviário), e também as regras
operacionais referentes a cada um dos terminais, descritas adiante. São definidas, ainda, todas
as etapas e os processos necessários para simular a realidade do acesso aquaviário, além de uma
série de premissas, conforme apresentado ao longo desta seção.
O canal de acesso ao Complexo Portuário de Natal, como mencionado na seção 4.1
(Análise do acesso aquaviário), é demarcado por sinalização náutica e se faz nas proximidades
do recife Cabeça de Negro (boias nº 1 e nº 2). De acordo com dados obtidos no questionário online, o canal apresenta 3 km de extensão, largura mínima de 100 m, profundidade mínima de
12,5 m e calado máximo permitido de 11,5 m. As verificações necessárias para realizar as
manobras, além das principais restrições operacionais do acesso aquaviário, aplicam-se
somente às manobras de entrada ou saída, destinadas à atracação ou à desatracação em algum
terminal do Complexo, a partir do ponto de embarque do prático.
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário
de Natal são apresentados na Figura 32 e descritos resumidamente no texto que a segue.
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Figura 32 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário: Complexo Portuário
de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

1 - Chegada de navios

» Antes de iniciar a navegação, também é verificado o

» A chegada de navios é um processo estocástico

»

»

representado por uma distribuição exponencial,
conforme o tempo estimado entre as chegadas de navios
para cada uma das mercadorias movimentadas no Porto
de Natal.
De acordo com a mercadoria movimentada, o perfil da
frota (atual ou projetado), apresentado na seção 4.2.1,
Composição da frota de navios, define os percentuais de
cada classe de navio que demanda o Complexo.
Além da mercadoria e da classe, para cada navio são
determinadas suas dimensões, que influenciam nas regras
de navegação às quais está submetido. A primeira
dimensão a ser determinada é o comprimento do navio,
definido através de uma distribuição discreta a partir dos
acessos realizados ao Complexo durante o ano-base.

» A seguir, é definido o calado. Essa definição é feita a partir
dos calados observados dos navios que acessaram o
Complexo durante o ano-base.

»

»

»

nível da maré disponível ao longo do trecho a ser
percorrido. Caso o nível da maré não permita a
navegação com a folga abaixo da quilha (FAQ)
necessária, o navio aguarda nos fundeadouros pelo
momento em que essa navegação seja possível.
São verificadas as exigências específicas para atracação
no Porto de Natal (descritas na seção 4.3.1.1), e assim
os navios prosseguem a navegação em direção aos
berços.
Caso não seja permitida a atracação por algum dos
critérios citados, o navio aguarda nos fundeadouros e
busca o próximo intervalo de tempo em que a manobra
de atracação será permitida, e então repete as
verificações do passo 2.
Se os critérios forem atendidos, quando o navio chega
ao Porto, efetua a manobra de atracação.

3 - Verificações para desatracação dos berços
» Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as

2 - Verificações para navegação no canal de
acesso e atracação
» Nessa etapa é verificada a disponibilidade de

»

navegação nos trechos do canal de acesso pelo qual o
navio deverá navegar até chegar ao Porto, bem como
as regras às quais está submetido durante a navegação,
descritas na seção 4.1 - Análise do acesso aquaviário.

»

condições para desatracação dos respectivos terminais
de destino, bem como a disponibilidade do trecho do
canal que será navegado.
Caso não seja permitida a desatracação, o navio
aguarda no berço até que as condições para
desatracação sejam atendidas.
Caso seja permitida a desatracação e a navegação, o
navio segue para o canal externo, deixando o modelo
de simulação.

O calado operacional dos navios não pode exceder o calado máximo recomendado
(CMR) do Complexo. Ainda no Capítulo 3, relativo à infraestrutura do Complexo, são
apresentados os calados referentes a cada berço, os quais são utilizados como restrições na
simulação.
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Regras de atracação e desatracação
O modelo de simulação considera que os navios que acessam o Complexo Portuário de
Natal estão sujeitos, ainda, a diversas regras de atracação. As regras para atracação e
desatracação foram obtidas da NPCP-RN (BRASIL, 2008a); do Roteiro elaborado pela Marinha
para a Costa Leste (BRASIL, 2017a); das entrevistas realizadas com os representantes da
praticagem durante visita técnica; e das demais referências citadas na seção 4.1 (Análise do
acesso aquaviário).
Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a
respeito dos processos implementados no modelo de simulação:
» Restrições de manobra ao canal de acesso ao Porto de Natal:
 Velocidade máxima: 6 nós.
 Não são permitidos cruzamentos e ultrapassagens, sendo o canal classificado como
monovia.
 A FAQ estabelecida para o canal de acesso ao Porto de Natal, de acordo com o Fator
de Segurança (FS) = 15%, é de 1,875 m (BRASIL, 2017b).
 O giro de navios de comprimento até 175 m poderá ser feito a qualquer momento
(BRASIL, 2017b).
 O giro de navios de comprimento superior a 175 m deverá ser realizado sempre em
horários diurnos (BRASIL, 2017b).
 O giro de navios de comprimento entre 175,01 m e 208 m deverá ser realizado em
maré de enchente a partir de 3 horas antes da preamar (BRASIL, 2017b).
 O comprimento máximo da embarcação ou navio para acesso/saída ao Porto de
Natal é (BRASIL, 2017b):



diurno: 208 m;
noturno: 190 m para saída e 175 m para entrada.

» O perfil de frota adotado para o ano de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise da
base de dados de atracações do Complexo Portuário de Natal, disponibilizada pela ANTAQ.
As características e as dimensões das embarcações são obtidas por meio do IMO das
embarcações. Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, considera-se o perfil de frota
projetado na seção 4.2.1 (Composição da frota de navios).
» A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em razão da
posição geográfica do Porto, e a média obtida foi de 12 horas. Adotou-se esse valor como a
duração do período diurno.
» Foi adotado como fator de segurança um espaçamento de meia milha náutica entre duas
embarcações em um determinado trecho, navegando no mesmo sentido.
» As componentes harmônicas utilizadas para o cálculo da maré, medidas na estação
maregráfica do Porto de Natal, foram obtidas da Fundação de Estudos do Mar (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.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

69

PLANO MESTRE

» A janela de maré vertical é verificada mediante a seguinte fórmula:

𝐶 ≤ 𝐶𝑀𝑅
𝐶𝑀𝑅 = 𝑃 + 𝐻𝑚𝑎𝑟é − 𝐹𝐴𝑄
Onde:





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.
» O CMR na baixa-mar e na preamar é definido pela Autoridade Portuária para cada trecho
do canal e, também, para cada berço de atracação. No modelo de simulação, a condição da
maré é verificada em cada trecho específico e, dependendo do calado do navio e da altura
da maré, a permissão pode ser negada. Nesse caso, o navio aguarda a próxima janela de
maré, quando pode ser liberado.
» Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem
investidos e das velocidades médias informadas pela praticagem.
» De acordo com a praticagem, o tempo de navegação entre o ponto de embarque do prático
e a atracação é de uma hora, sendo 25 minutos de navegação no canal e 35 minutos para
manobra, até a amarração do último cabo. Quando o giro ocorre antes da atracação, o
tempo pode ser de 1 hora e 20 minutos a 1 hora e 30 minutos.

Destaca-se que não são incluídos no modelo os serviços de praticagem e de
rebocagem, tendo em vista que o intuito das simulações é determinar a capacidade do acesso
aquaviário em função de suas características físicas e das normas de operação.
Operações de cais, de movimentação de carga e de armazenagem também não são
consideradas, de forma que as simulações permitem uma análise focada na capacidade do
acesso aquaviário, livre das interferências de outros sistemas.
Sendo assim, com relação aos tempos de espera envolvidos nos processos simulados,
conclui-se que:
» A espera nos fundeadouros, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode
ocorrer devido aos seguintes fatores: restrições de atracação no Porto de Natal decorrentes
da janela de maré, por não ser possível a navegação em monovia em razão da navegação
de outros navios; ou restrições de luminosidade (para os navios sujeitos à regra).
» Também pode ocorrer espera no berço de atracação, que pode ser devido às restrições
específicas de desatracação e giro do navio, às restrições de maré ou às regras de
navegação, tal como ocorre para a espera nos fundeadouros.

Em resumo, a Figura 33 apresenta, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas, manobras
e operações pelas quais os navios transcorrem. Um resumo dos processos do sistema de serviços
relativos ao acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Natal está representado no fluxograma
disponível na Figura 34.
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Figura 33 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 34 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios do acesso aquaviário
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 Natal.
Tem-se sempre como ponto de partida, para a estimativa da capacidade, a demanda
referente ao horizonte avaliado. No cálculo da capacidade atual, as simulações são iniciadas com
a demanda observada no ano-base (2016), com uma média de 80 navios solicitando acesso, com
destino ao Porto de Natal.
Essa quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção
anterior. Analisa-se, então, quantos desses navios efetivamente passaram por todos os
processos do modelo e conseguiram sair do sistema, ou seja, foram atendidos com sucesso.
Após a simulação do cenário atual, extrapola-se o número de solicitações. Considerase a capacidade como o maior número de solicitações que não resulte em um número reduzido
de atendimentos. Essa análise leva em conta um intervalo de confiança de 95%.
Ao extrapolar o número de solicitações, conclui-se que, quando um número superior
a 2.400 navios solicita acesso ao Complexo em um mesmo ano, nem todos os navios conseguem
ser atendidos. O Gráfico 13 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao Complexo é
inferior ao de solicitações (2.400), em outras palavras, a curva de capacidade descola da linha
em que o número de solicitações é igual ao número de atendimentos, mesmo que brandamente.
Isso ocorre devido à combinação das restrições para navegação no Complexo.
3.500
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3.000
2400,0

2.500
2.000
1.500
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Número de solicitações = número de atendimentos

2.500

3.000

3.500

Curva de capacidade

Gráfico 13 – Capacidade atual: Complexo Portuário de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Pode-se notar que, mesmo após atingida a capacidade do acesso aquaviário, o número
de atendimentos continua a crescer. Porém, a partir desse ponto, registra-se um maior número
de navios aguardando para entrar ou sair do Complexo, e um maior tempo de espera para esses
navios.
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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 apresentado na seção 4.2 (Demanda sobre o acesso aquaviário). Dessa forma,
o cálculo da capacidade futura leva em conta a mudança no perfil da frota esperada para o
Complexo.
A metodologia de estimativa de capacidade futura do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Natal é definida da mesma forma como na estimativa da capacidade atual. Destacase, que os cenários para horizontes futuros não preveem a inclusão de novos terminais, bem
como obras de infraestrutura no canal de acesso.
Na Tabela 16, são apresentadas as estimativas de capacidade do acesso aquaviário ao
Complexo, para os cenários atual e futuros.

Complexo Portuário de Natal

2016

2020

2030

2045

2060

2.400

2.400

2.350

2.300

2.300

Tabela 16 – Capacidades futuras do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Natal (em número de
acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nota-se que a capacidade de atendimento do canal de acesso decai em parte do
horizonte de 40 anos analisado, mantendo-se constante entre os anos de 2016 e 2020, e 2045
e 2060. Essa diminuição da capacidade com o passar dos anos se dá em razão de duas variáveis
principais: a mudança do perfil da frota e o aumento da demanda em número de atracações,
ambos apresentados na seção 4.2 (Demanda sobre o acesso aquaviário). Com o aumento do
porte dos navios, mais acessos são restringidos pelas regras operacionais do canal de acesso em
relação às condições de maré e de FAQ, para análise da janela de maré vertical. Por sua vez, com
o aumento da demanda no número de atracações, a restrição de monovia no canal de acesso
também passa a impactar o resultado de maneira mais proeminente.

COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim de
identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário e pontuar possíveis
intervenções, sempre que cabível.
O Gráfico 14 exibe o comparativo entre a demanda e a capacidade do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Natal. Apresentam-se as demandas otimista, pessimista e
tendencial, bem como as capacidades apresentadas na seção anterior.
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Gráfico 14 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Complexo Portuário de
Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que para todos os horizontes analisados, a capacidade estimada é superior
à demanda projetada de acessos ao Complexo.
De qualquer modo, deve-se atentar a eventuais alterações de regras de navegação e
profundidades no acesso aquaviário ao Complexo, que podem impactar na capacidade futura.
Além disso, o crescimento dos navios deve ser monitorado, de modo a verificar a concordância
com a projeção apresentada na seção 4.2.1 (Composição da frota de navios). Caso navios
maiores passem a representar uma parcela mais significativa que a projetada, a capacidade do
acesso aquaviário pode ser afetada.
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5. ACESSO TERRESTRE
A análise dos acessos terrestres é parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias expedidas ou com
destino ao Complexo Portuário de Natal são escoadas.
Como não há perspectivas concretas acerca da utilização do modal ferroviário,
observa-se que a participação dos modais de transporte no Complexo Portuário de Natal para
os cenários futuros se mantém a mesma verificada atualmente. Assim, o crescimento previsto
para a movimentação de cargas do Complexo reflete diretamente no aumento do número de
caminhões que irá trafegar em suas vias de acesso.
Diante do exposto, a seção 5.1.1 apresenta uma análise da situação atual dos acessos
rodoviários ao Complexo Portuário de Natal, enquanto que a seção 5.1.2 traz uma análise das
projeções de demanda de cargas sobre tais acessos, estimando os níveis de serviço que poderão
ser alcançados e a formação de filas no acesso ao Complexo Portuário em estudo.

5.1. ACESSO RODOVIÁRIO
Para os acessos rodoviários é realizado, inicialmente, uma análise da situação atual,
envolvendo o diagnóstico dos condicionantes físicos das rodovias utilizadas para o transporte
das cargas, das portarias de acesso às instalações portuárias e das vias internas 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, verifica-se os impactos no
nível de serviço das vias da hinterlândia e do entorno portuário, bem como na capacidade de
processamento das portarias de acesso às instalações portuárias.

SITUAÇÃO ATUAL
A análise da situação atual do acesso rodoviário está dividida em quatro etapas:
» Conexão com a hinterlândia;
» Entorno portuário;
» Portarias de acesso;
» Intraporto.

Inicialmente, é realizado o estudo das rodovias que conectam o Complexo Portuário
de Natal com a hinterlândia. Esses acessos, por sua vez, estão ligados às vias do entorno
portuário, as quais possibilitam o acesso dos veículos de carga até às instalações portuárias de
destino e são influenciados diretamente pelas movimentações no Complexo. Após atravessar as
vias do entorno portuário, para os veículos de carga alcançarem o terminal de destino, há a
necessidade de passagem por portarias, que, caso não sejam bem dimensionadas, podem gerar
filas e, consequentemente, ineficiência das operações portuárias e conflito porto-cidade. Por
fim, na seção intraporto, analisam-se os fluxos de veículos dentro do pátio público, a fim de
identificar condicionantes de gargalos que afetem as operações portuárias.
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Conexão com a hinterlândia
A hinterlândia do Complexo Portuário de Natal é composta pelas rodovias BR-101, BR406, BR-304, BR-226 e RN-160, bem como pelas avenidas Rio Jordão e Prefeito Omar O’Grady,
por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo são transportadas. Os segmentos da
BR-101 e da BR-226 mais próximos à área urbanizada do município de Natal pertencem ao
entorno portuário e, portanto, serão tratados na seção 5.1.1.2. A localização das rodovias da
hinterlândia pode ser observada na Figura 35.

Figura 35 – Localização das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Tabela 17 apresenta as características predominantes das vias estudadas na
hinterlândia, referentes ao tipo de pavimento, a quantidade de faixas existentes (somando-se
os dois sentidos, quando aplicável), a presença de acostamentos, além da velocidade máxima
permitida na via. Ressalta-se que a velocidade máxima permitida pode variar significativamente
ao longo da rodovia, sendo reduzida, por exemplo, em trechos urbanos.
Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento
(m)

Velocidade máxima
permitida (km/h)

Asfáltico

4

Duplo

Sim

2,1

100

Asfáltico

2

Duplo

Não

1,4

80

Asfáltico

21

Duplo

Não

1,8

80

Asfáltico

4

Duplo

Sim

2,3

80

Asfáltico

2

Duplo

Não

2,8

80

BR-226

Asfáltico

2

Duplo

Não

1,9

80

RN-160

Asfáltico

2

Duplo

Não

Inexistente

80

Rodovia
BR-101
(Trecho 1)
BR-101
(Trecho 2)
BR-406
BR-304
(Trecho 1)
BR-304
(Trecho 2)
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Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento
(m)

Velocidade máxima
permitida (km/h)

Av. Rio Jordão

Asfáltico

42

Duplo

Sim

Inexistente

40

Av. Prefeito
Omar O’Grady

Asfáltico

4

Duplo

Sim3

2,4

80

1

Próximo ao munícipio de Massaranduba até o entroncamento com a BR-101 a rodovia encontra-se duplicada.

2 O trecho entre a Rua Simão de Góes
3 Próximo ao viaduto sobre a Av.

e o início da Av. Prefeito Omar O’Grandy encontra-se em pista simples.

dos Caiapós não há canteiro central.

Tabela 17 – Características predominantes das vias da hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 18 encontram-se as condições de infraestrutura viária prevalecentes nas
rodovias da hinterlândia que dizem respeito à conservação do pavimento, à sinalização
horizontal e vertical, bem como aos fatores geradores de insegurança ao usuário, como
incidência de neblina, baixa visibilidade e existência de curvas sinuosas.
Rodovia

Conservação
do pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança ao usuário

BR-101

Bom

Regular

Presença de neblina, baixa visibilidade, curvas sinuosas e
presença de animais

BR-406

Bom

Bom

Curvas sinuosas e presença de animais

BR-304

Bom

Bom

Presença de neblina, baixa visibilidade, curvas sinuosas,
presença de animais e desnível de acostamento

BR-226

Regular

Regular

Baixa visibilidade, curvas sinuosas e presença de animais

RN-160

Bom

Regular

-

Av. Rio Jordão

Regular

Ruim

-

Av. Prefeito
Omar O’Grady

Bom

Regular

Falta de sinalização vertical e iluminação pública

Tabela 18 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line e aos caminhoneiros
(2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para as rodovias do estado do Rio Grande do Norte, abordadas na análise de
hinterlândia, o estudo intitulado “Pesquisa CNT de Rodovias 2017” (CNT, 2017) aponta a
situação apresentada na Tabela 19. 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 entidade avaliar uma extensão diferente das rodovias
em questão, cuja abrangência pode diferir dos trechos analisados no Plano Mestre.
Rodovia

Extensão
analisada (km)

Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

BR-101

179

Bom

Bom

Bom

Bom

BR-406

179

Bom

Bom

Bom

Regular

BR-304

317

Bom

Bom

Bom

Regular

BR-226

382

Regular

Regular

Regular

Ruim

Tabela 19 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
Fonte: CNT (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Conforme apresentado na Tabela 18 e na Tabela 19, a BR-101 foi classificada como
“Bom” nos quesitos conservação do pavimento e sinalização pela CNT, enquanto o presente
estudo apontou, respectivamente, “Bom” e “Regular” para tais parâmetros. As demais rodovias
apresentaram condições de pavimentação e sinalização variando entre boas à regulares em
ambas as análises. Destaca-se que a RN-160 e as avenidas Prefeito Omar O’Grady e Rio Jordão
não foram englobadas pela pesquisa CNT, entretanto, no presente estudo, as duas primeiras
apresentam boas condições de conservação do pavimento e sinalização regular, posto que na
terceira, verifica-se estado de conservação regular da pavimentação e ruim de sinalização.
De modo geral, como fatores geradores de insegurança ao usuário, identificou-se nas
vias da hinterlândia a presença de neblina, curvas sinuosas e animais na pista, além de baixa
visibilidade. Destaca-se que, para a rodovia BR-304, foi apontado, também, a presença de
desníveis de acostamento, sendo que estes, juntamente com os outros fatores supracitados,
podem facilitar a ocorrência de acidentes e acarretar em prejuízos aos condutores dos veículos
que por ali trafegam. Ademais, para a Av. Prefeito Omar O’Grady foram relatados fatores de
insegurança como a falta de sinalização vertical e iluminação pública, o que aumenta o risco de
acidentes e facilita a ação de assaltantes, sobretudo no período da noite.
Ainda para as rodovias analisadas, verifica-se que o elevado volume de veículos pesados
que as utilizam diminui a velocidade operacional das vias. Isso ocorre, tendo em vista a baixa
velocidade com a qual os veículos pesados transitam, somado ao fato de as rodovias BR-406,
BR-226 e RN-160 serem de pista simples, além da BR-101 e da BR-304 disporem de trechos com
essa característica. Essa diminuição de velocidade impacta negativamente nas condições de
tráfego dos veículos de passeio, com redução da fluidez do trânsito e formação de
congestionamentos em determinados trechos das rodovias.
Próximo ao município de Macaíba, entre o entroncamento da BR-226 com a BR-304 e
o Viaduto Trampolim da Vitória, o trecho conhecido como Reta Tabajara é um ponto que chama
a atenção, pois representa um gargalo viário. Com pista simples estreita, sem acostamento e em
péssimas condições, juntamente com a presença de lombadas sequenciais, o trecho facilita a
ação de assaltantes e gera insegurança aos usuários. Com a duplicação prevista, espera-se a
mitigação desses problemas. A obra de duplicação da Reta Tabajara será abordada com maior
detalhamento na seção 5.3 do presente relatório.

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia
Para análise do nível de serviço (LOS, do inglês – Level of Service) nos segmentos situados
na hinterlândia, fez-se uso da metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010) de
fluxo ininterrupto. O nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está
operando, podendo ser classificado em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é considerado o
melhor nível, ao passo que E corresponde ao volume de veículos mais próximo à capacidade
rodoviária. Assim, uma rodovia com LOS F opera com uma demanda de tráfego acima de sua
capacidade, havendo formação de filas.
Para definição do cenário temporal que considera o volume de veículos no período mais
crítico, foram analisados os dados dos postos de contagem da região de interesse. Dessa forma,
foi possível verificar a distribuição do volume de veículos ao longo do ano, determinando-se,
portanto, o mês de referência para a análise, em razão de apresentar o maior volume de tráfego.
Os dados do cenário temporal considerado na análise estão expostos na Tabela 20.
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Rodovia

Ano

Mês

BR-101

2016

Janeiro

BR-406

2016

Dezembro

BR-304

2016

Dezembro

BR-226

2016

Dezembro

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

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Tabela 20 – Cenário temporal da análise de nível de serviço do Complexo Portuário de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os segmentos com os níveis de serviço estudados na hinterlândia do Complexo
Portuário de Natal são indicados na Figura 36 e, na sequência, a Figura 37 aponta os resultados
alcançados, considerando o cenário temporal da Tabela 20. Maiores detalhes a respeito dos
parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser consultados no Apêndice 6.

Figura 36 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 37 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Assim, de acordo
com a Figura 37, nota-se que há condições distintas de trafegabilidade ao longo dos segmentos
da hinterlândia do Complexo Portuário de Natal. De modo geral, os trechos duplicados
apresentam nítida vantagem, no que diz respeito ao nível de serviço rodoviário, quando
comparados com os segmentos de pista simples, haja vista os índices de LOS observados.
Nos segmentos da BR-101 localizados ao norte do Complexo, de forma geral,
verificam-se os níveis de serviço C e D, indicando que a rodovia, apesar de operar com condições
ainda toleráveis, já apresenta indícios de instabilidade. No entanto, nos trechos que atravessam
o município de Touros (RN), registra-se o LOS B, que corresponde a uma situação estável de
tráfego. Por outro lado, nos segmentos duplicados da rodovia, observa-se o LOS A,
correspondente a uma situação ideal de tráfego, em que os veículos transitam em velocidades
relativamente altas de forma fluida. Entretanto, é válido mencionar que algumas simplificações
precisaram ser adotadas na realização da análise, haja vista que a modelagem utilizada para o
cálculo do nível de serviço não considerou os pontos em que havia relevante redução na
velocidade dos veículos, tais como interseções e locais com radares, os quais não são
compatíveis com a metodologia de fluxo ininterrupto. Assim, condições insatisfatórias podem
ser verificadas em determinados pontos da rodovia, como, por exemplo, nas proximidades dos
entroncamentos com a BR-406 e a BR-304.
A BR-406 apresenta níveis de serviço díspares, conforme a infraestrutura presente em
cada trecho analisado. Nesse sentido, verifica-se que, enquanto o segmento duplicado registra
o LOS A, correspondente a uma situação ideal, em que há fluidez constante no tráfego, os
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trechos de pista simples apresentam indícios de instabilidade. Nesses locais, observa-se o LOS
D, indicando que a manobrabilidade dos condutores e a velocidade do tráfego estão
condicionadas pelo volume de veículos que utilizam a via. Diante disso, é válido mencionar que
o DNIT já autorizou a elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
(EVTEA) para avaliar a necessidade de duplicação de determinados trechos dessa rodovia, cujas
informações podem ser verificadas na seção 5.3.
Acerca da BR-304, constata-se que há fluxo intenso de veículos trafegando nos
segmentos analisados, haja vista os LOS C, D e E verificados. Conforme a Figura 37, percebe-se
que o nível de serviço C é registrado no trecho que parte do município de Lajes (RN) até o
entroncamento com a BR-226. Todavia, a partir desse ponto, as condições tornam-se mais
insatisfatórias, especialmente na Reta Tabajara (trecho em que as vias BR-304 e BR-226 são
coincidentes), a qual já apresenta esgotamento de capacidade no sentido leste-oeste, haja vista
o LOS E observado. Vale salientar, contudo, que a obra de duplicação desse segmento já foi
iniciada e maiores detalhamentos podem ser verificados na seção 5.3.
Por fim, de forma análoga à situação observada nos segmentos de pista simples da BR406, para a BR-226, verifica-se o LOS D, correspondente a uma situação que começa a ser
instável. Ressalta-se que essa rodovia, assim como a BR-304, é um dos principais acessos à região
metropolitana de Natal e, dessa forma, apresenta elevado fluxo de veículos, o que, aliado ao
fato de possuir infraestrutura em pista simples, dificulta as condições de tráfego. Nesse
contexto, ressalta-se a importância da execução de obras mitigatórias por parte dos órgãos
estatais competentes, no intuito de aumentar a capacidade da via ou diminuir a demanda de
veículos prevista.
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Entorno portuário
De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se
situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente das vias mais próximas às
instalações portuárias. Dessa maneira, nesse estudo, a análise das vias do entorno portuário
contempla os trajetos percorridos pelos caminhões até o Complexo Portuário de Natal, cujas
identificações podem ser verificadas na Figura 38.

Figura 38 – Vias do entorno do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio da Figura 38, verifica-se que o segmento da BR-101 considerado no entorno
portuário tem início no Km 81 – no entroncamento com a BR-406 – e segue até o Km 93 – na
intersecção com o Anel Viário do Campus. É importante ressaltar que tal segmento compreende
a Av. Bacharel Tomaz Landim, a Ponte do Potengi Presidente Costa e Silva (popularmente
conhecida como Ponte de Igapó), a Av. Felizardo Firmino Moura, a Av. Bernardo Vieira e um
trecho da Av. Senador Salgado Filho. O eixo rodoviário constituído pelas vias supracitadas
possibilita a ligação com o Porto de Natal mediante quatro principais acessos: um ao norte e
três ao sul.
Ao Norte, a partir da Av. Bacharel Tomaz Landim, os veículos seguem em direção à Av.
Dr. João Medeiros Filho, utilizando-se do Viaduto de Igapó, até alcançarem a Ponte Newton
Navarro. Na sequência, o acesso ao Porto ocorre pela Av. Presidente Café Filho até o acesso à
Rua Professor José Melquíades, por onde seguem até a Rua Coronel Flamínio, passando por ela,
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pela Praça Eng. José Gonçalves e pela Rua São João de Deus. Por fim, realizam conversão à direita
para acesso à Av. Eng. Hildebrando de Góis, onde estão localizados os Portões Norte e Central
do Porto de Natal, e, novamente, para entrar na Rua Esplanada Silva, na qual se encontra o
Portão Sul.
Os trajetos inerentes aos acessos sul ocorrem, posteriormente à Av. Bacharel Tomaz
Landim, pela Ponte de Igapó, seguida pelas avenidas Felizardo Firmino Moura e Bernardo Viera.
A partir dessa última, os veículos podem optar por:
1. Realizar conversão à esquerda na Rua dos Pêgas e, através dela, seguir até a Rua Presidente
Mascarenhas, que dá acesso à Av. Coronel Estevam, seguida da Rua Coronel José Bernardo
e da Av. Rio Branco, de forma a alcançar a Rua General Glicério e, posteriormente, a Av.
Duque de Caxias. A partir desta última, é possível chegar à Rua Esplanada Silva Jardim, onde
está o Portão Sul, ou convergir na Av. Eng. Hidelbrando de Góis, para acesso ao Grande
Moinho Potiguar e ao Porto de Natal, pelos Portões Norte e Central.
2. Fazer um retorno na Av. Prudente de Morais e seguir nessa via até desembocar na Av. Nilo
Peçanha, por onde seguem até alcançar as ruas General Gustavo Cordeiro de Farias e
General Glicério e, em seguida, a Av. Duque de Caxias, de forma a realizar o mesmo trajeto
descrito anteriormente.
3. Convergir à esquerda na Av. Senador Salgado Filho, que, após o cruzamento com a Av.
Almirante Alexandrino de Alencar, passa a se chamar Av. Hermes da Fonseca. Ao fim desta
última, percorrer a Rua Coronel Joaquim Manoel e a Rua General Gustavo Cordeiro de Faria
até a interseção com a Av. Rio Branco, alcançando a Av. Duque de Caxias mediante
passagem pela Rua General Glicério. Uma vez na Av. Duque de Caxias, os veículos seguem
a rota supracitada.

Conforme verifica-se na Figura 38, os acessos acimas descritos também podem ser
realizados pelos veículos provindos da BR-226 – denominada Av. Industrial João Francisco da
Mota, na região urbanizada de Natal – e da BR-304 (trecho coincidente com a BR-101).
Além disso, vale destacar que, devido à indisponibilidade de infraestrutura adequada
para o transporte de cargas especiais nas vias do entorno portuário, são realizadas operações
especiais com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) – que são gratuitas
para as empresas que agendam antecipadamente esse tipo de serviço –, principalmente durante
a madrugada, devido à eventual necessidade de os veículos transitarem na contramão. Nesse
contexto, utilizando o Portão Central do Porto, os veículos seguem pela Rua Olávo Bilac, acessam
a Av. Duque de Caxias, realizam conversão à esquerda na Rua General Gustavo Cordeiro de Faria
e acessam a Av. Rio Branco. Destaca-se que nessa última avenida o percurso é todo realizado no
sentido contrário de tráfego. Na sequência, o trajeto continua pela Rua Coronel José Bernardo,
com o sentido já normalizado, e segue pela Av. Fonseca e Silva, Rua Amaro Barreto, Rua Doutor
Mário Negócio e Av. Felizardo Firmino Moura, conforme rota identificada na Figura 39.
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Figura 39 – Vias do entorno portuário utilizadas no transporte de cargas especiais
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Todas as rotas de acesso dos caminhões ao Porto de Natal perpassam o perímetro
urbano, impactando no tráfego da cidade e, consequentemente, na mobilidade da região. Nesse
sentido, a Prefeitura implementou a Lei nº 256/2008 (NATAL, 2008a), que proíbe o trânsito de
caminhões com capacidade de carga superior a 5 t nas avenidas Salgado Filho, Hermes da
Fonseca, Prudente de Morais, Bernardo Vieira, Coronel Estevam e Rio Branco, no horário
compreendido entre as 5:00 e as 20:00. No entanto, recentemente, houve a necessidade de
flexibilizar os horários para atendimento à movimentação do Porto. Assim, entrou em vigência
a Lei nº 6.619/2016 (NATAL, 2016a), que proíbe o trânsito, a parada e o estacionamento de
veículos pesados e caminhões que tenham capacidade de carga superior a 8 t, entre as 6:00 e
as 9:00 e das 17:00 às 20:00, de segunda à sexta-feira, nas vias supracitadas (TRIBUNA DO
NORTE, 2017).
Apesar de o Porto dispor de uma área de estacionamento na Praça Eng. José Gonçalves
(Figura 40), o local é pouco utilizado pelos veículos de carga, devido a dificuldades no
gerenciamento das filas, visto que não há um sistema de agendamento e chamamento dos
acessos, dificultando o controle da ordem de entrada na área portuária. Dessa forma, os
caminhões optam por estacionar nas vias do entorno portuário enquanto aguardam acesso ao
Porto ou ao Grande Moinho Potiguar, gerando filas e conturbando o tráfego local. Os principais
gargalos consequentes de tal situação estão situados na Rua Esplanada Silva Jardim e na Av. Eng.
Hildebrando de Góis.

84

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

Diante desse contexto, visando melhorar a trafegabilidade do entorno portuário, a
CODERN propôs à STTU que fossem realizadas algumas intervenções na Rua Esplanada Silva
Jardim, como a retirada do canteiro existente, ampliando a capacidade da via, e a proibição do
estacionamento e da circulação de veículos leves, de forma a possibilitar o uso exclusivo de
caminhões. Tais intervenções ainda estão sendo acordadas entre as duas entidades. Além disso,
o Grande Moinho Potiguar também encaminhou uma proposta à Secretaria para mitigar os
problemas na região, com intuito de que a Av. Eng. Hildebrando de Góis fosse utilizada somente
para veículos pesados, direcionando os veículos leves que chegam pela Rua São João de Deus
para a Av. Duque de Caxias, através de uma conversão na Travessa São Pedro.
A Figura 40 representa a situação mencionada, em que se verifica o pátio de
estacionamento sem utilização (1), a Av. Hildebrando de Góis (2), a Rua Esplanada Silva Jardim
(3) e a Rua Chile (4), utilizadas como estacionamento.

Figura 40 – Formação de fila na Rua Esplanada Silva Jardim próximo ao Portão Sul do Porto de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração LabTrans/UFSC (2018)
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A Rua Chile, que se inicia no Portão Sul, também é utilizada para estacionamento de
caminhões, apesar de a Superintendência do IPHAN do Rio Grande do Norte não recomendar o
tráfego de veículos pesados na via por conta da possibilidade de causar danos aos bens
tombados, constituindo uma infração à lei. Ademais, entre os meses de novembro a março,
período de atracação dos navios de cruzeiro, a via é parcialmente tomada por comerciantes e
veículos que realizam o transporte de passageiros aos pontos turísticos da região, o que
interfere na trafegabilidade dos caminhões com destino ao Porto. Nesses casos, a STTU dá apoio
à CODERN no controle do tráfego. Há interesse por parte da CODERN no fechamento da rua para
utilização exclusiva do Porto, visando solucionar o problema da falta de espaço em sua área
interna, conforme relatado na seção 5.1.1.4. Nesse sentido, a via seria utilizada para
estacionamento de veículos leves dos funcionários da CODERN, dos órgãos anuentes e demais
fornecedores, liberando áreas do intraporto e contribuindo para uma melhor trafegabilidade
nas vias internas.
Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno do Porto de Natal foram
analisadas e suas características predominantes podem ser vistas na Tabela 21 .

Pavimento

Faixas

Sentido

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

60

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

4

Duplo

Não

Não

30

Asfáltico

2

Duplo

Não

Não

30

Asfáltico

2

Duplo

Não

Não

30

Asfáltico

2

Duplo

Não

Não

30

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Sim

30

4

Duplo

Sim

Sim

30

2

Duplo

Não

Não

30

2

Único

Não

Não

30

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

60

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

60

Asfáltico

41

Duplo

Sim

Não

50

Rua dos Pêgas

Asfáltico

4

Duplo

Não

Não

30

Rua Presidente
Mascarenhas
Av. Coronel
Estevam

Em
paralelepípedo2

2

Duplo

Não3

Não3

30

Asfáltico

44

Único

Não

Sim

60

Rodovia
Av. Bacharel
Tomaz Landim
Av. Dr. João
Medeiros Filho
Ponte Newton
Navarro
Av. Presidente
Café Filho
Rua Professor
José Melquíades
Rua Coronel
Flamínio
Praça Eng. José
Gonçalves
Rua São João de
Deus
Av. Eng.
Hildebrando de
Góis
Rua Esplanada
Silva Jardim
Rua Olávo Bilac
Rua Chile
Ponte de Igapó
Av. Felizardo
Firmino Moura
Av. Bernardo
Vieira
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Acostamento

Velocidade
máxima
permitida
(km/h)

Divisão
central

Em
paralelepípedo
Em
paralelepípedo
Em
paralelepípedo
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Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Rua Coronel José
Bernardo

Asfáltico

3

Duplo

Não

Não

50

Av. Rio Branco

Asfáltico

4

Único

Não

Sim

50

Asfáltico

2

Único

Não

Não

50

Asfáltico

2

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

45

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

46

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

6

Duplo

Sim

Não

60

Asfáltico

6

Duplo

Sim

Sim

50

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

50

Asfáltico

4

Duplo

Não

Não

50

Asfáltico

4

Duplo

Sim7

Não

60

Rua General
Glicério
Av. Duque de
Caxias
Av. Prudente de
Morais
Av. Nilo Peçanha
Av. Senador
Salgado Filho
Av. Hermes da
Fonseca
Rua Coronel
Joaquim Manoel
Rua General
Gustavo Cordeiro
de Faria
Av. Industrial João
Francisco da Mota
1

Cada sentido da via apresenta uma faixa exclusiva para a circulação de ônibus, além das duas faixas consideradas por sentido.

2 Entre o cruzamento com
3

Acostamento

Velocidade
máxima
permitida
(km/h)

Divisão
central

a Rua dos Paiatis e o cruzamento com a Rua dos Pêgas a via encontra-se com pavimento asfáltico.

Entre os cruzamentos com a Rua Dr. Manoel Miranda e com a Rua dos Pêgas a via apresenta divisão central e acostamento.

4

Apresenta três faixas entre os cruzamentos com a Rua Pres. Sarmento e com a Av. Alm. Alexandrino de Alçar. Após essa
interseção, ocorre o estreitamento para duas faixas até o entroncamento com a Rua Cel. José Bernardo.
5 Cada sentido da via apresenta uma faixa exclusiva para a

circulação de ônibus, além das duas faixas consideradas por sentido.

6 Cada sentido da via apresenta uma faixa que é utilizada como estacionamento,
7

além das duas faixas consideradas por sentido.

Próximo à BR-101 não há divisão central.

Tabela 21 – Características predominantes das vias do entorno do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na Tabela 22 encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno do Porto
de Natal.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança ao
usuário

Av. Bacharel Tomaz Landim

Regular

Regular

-

Av. Dr. João Medeiros Filho

Ruim

Regular

Baixa visibilidade, presença de neblina,
pavimento irregular em alguns trechos

Ponte Newton Navarro

Bom

Bom

Presença de neblina

Av. Presidente Café Filho

Regular

Regular

-

Rua Professor José
Melquíades

Regular

Regular

-

Rua Coronel Flamínio

Regular

Regular

-

Praça Eng. José Gonçalves

Regular

Regular

Rua São João de Deus

Regular

Ruim
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Pavimento irregular em alguns trechos,
sinalização horizontal desgastada
Pavimento irregular, com rachaduras,
sinalização vertical e horizontal
inexistentes
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Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança ao
usuário

Av. Eng. Hildebrando de
Góis

Regular

Ruim

Pavimento irregular em alguns trechos

Rua Esplanada Silva Jardim

Ruim

Regular

Rua Olávo Bilac

Regular

Ruim

Rua Chile

Regular

Ruim

Ponte de Igapó

Regular

Ruim

Presença de neblina

Av. Felizardo Firmino
Moura

Regular

Regular

Pavimento irregular em alguns trechos

Av. Bernardo Vieira

Bom

Regular

-

Rua dos Pêgas

Regular

Regular

Pavimento irregular em alguns trechos

Rua Presidente
Mascarenhas

Regular

Ruim

Pavimento irregular em alguns trechos

Av. Coronel Estevam

Regular

Regular

Baixa visibilidade

Rua Coronel José Bernardo

Bom

Regular

-

Av. Rio Branco

Bom

Ruim

-

Rua General Glicério

Regular

Regular

Av. Duque de Caxias

Regular

Ruim

Estreitamento da pista em alguns
trechos

Av. Prudente de Morais

Bom

Bom

-

Av. Nilo Peçanha

Bom

Bom

-

Av. Senador Salgado Filho

Bom

Bom

Baixa visibilidade

Av. Hermes da Fonseca

Bom

Bom

Baixa visibilidade

Bom

Regular

Sinalização desgastada

Regular

Regular

Pavimento com buracos em alguns
trechos

Regular

Regular

-

Rua Coronel Joaquim
Manoel
Rua General Gustavo
Cordeiro de Faria
Av. Industrial João
Francisco da Mota

Presença de veículos estacionados ao
longo da via, sinalização vertical escassa
e sinalização horizontal desgastada
Sinalização vertical e horizontal
inexistentes
Sinalização vertical e horizontal
inexistentes

-

Tabela 22 – Condições de infraestrutura das vias do entorno do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line e aos caminhoneiros
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por meio da Tabela 22, verifica-se que as vias apresentam, em sua maioria, condições
regulares de pavimentação e estado de conservação das sinalizações variando de regulares ou
ruins. 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.
Ademais, o transporte de cargas especiais – como por exemplo, pás eólicas – tem danificado
calçadas e canteiros do município, comprometendo a acessibilidade da população.
A Figura 41 expõe o estado de conservação do pavimento na Rua Esplanada Silva
Jardim (1), próximo ao Portão Sul, na intersecção com a Av. Hildebrando de Góis (2) e na Rua
General Gustavo Cordeiro de Faria (3).
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Figura 41 – Estado de conservação das vias do entorno portuário de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/USC (2018)

De modo geral, observa-se que, em virtude de a cidade não dispor atualmente de
infraestrutura adequada ao transporte de cargas, há formação de gargalos nas áreas urbanas do
entorno portuário, nas quais o tráfego local conflita com o fluxo de caminhões que se dirigem
ao Porto, especialmente nas avenidas Bacharel Tomaz Landim, Senador Salgado Filho e Hermes
da Fonseca.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário
Conforme pode-se verificar nas seções anteriores, o Complexo Portuário de Natal está
localizado em uma área de elevada urbanização, em que diversas rotas são utilizadas pelos
veículos para acessar o terminal. Nesse contexto, em função da baixa velocidade operacional e
da existência de diversos cruzamentos em nível, bem como interseções semaforizadas, faz-se
necessária a análise de fluxo interrompido dos acessos. Entretanto, 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 Natal.
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Portaria de acesso
Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz-se
necessária a análise das portarias de acesso ao Porto, uma vez que os procedimentos realizados
em seus gates podem ser geradores de gargalos em suas instalações e/ou nas vias de acesso.
Portanto, foi realizado um estudo a respeito da sistemática de acesso a cada uma das portarias,
da quantidade de gates e dos equipamentos existentes para, posteriormente, simular os acessos
e observar possíveis formações de filas.
A Figura 42 apresenta a localização das atuais portarias de acesso ao Complexo Portuário
de Natal, conhecidas como Portão Norte (1), Portão Central (2) e Portão Sul (3). Os portões Norte
e Central são acessados pela Av. Eng. Hildebrando de Góis, enquanto que o Portão Sul, pela Rua
Esplanada Silva Jardim.

Figura 42 – Localização das portarias de acesso ao Porto de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O controle das portarias é de responsabilidade da Guarda Portuária, que executa os
procedimentos de conferência documental para liberação dos acessos. Entretendo, atualmente,
somente o Portão Sul está sendo utilizado para entrada e saída dos veículos do Porto, por ser o
único a possuir estrutura para abrigar o serviço da Guarda Portuária, enquanto que os portões
Central e Norte carecem de efetivo e infraestrutura para viabilizar seus usos, como
equipamentos, sistema de controle de acesso e energia elétrica.
Esporadicamente, o Portão Central é utilizado para a movimentação de cargas de
projeto, de forma que os veículos saem defronte à Rua Olávo Bilac e, em seguida, acessam a Av.
Duque de Caxias, reduzindo a necessidade de manobras, de acordo com o explanado na seção
5.1.1.2. Tais operações são realizadas preferencialmente de madrugada e, por ocorrerem de
forma eventual, verifica-se com frequência o estacionamento de veículos leves em frente ao
portão, desrespeitando a sinalização e os cones que a Guarda Portuária insere no local (Figura
43).
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Figura 43 – Veículos estacionados em frente ao Portão Central (à esquerda) e caminhão com destino ao
Moinho dificultando a manobra para entrada no Portão Norte (à direita)
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017)

Conforme supracitado, o Portão Norte encontra-se desativado devido às condições ruins
em que se apresenta, mas, também, em função de interferências existentes em seu acesso,
relacionadas aos caminhões que se destinam ao Grande Moinho Potiguar, os quais acabam
tomando a Av. Eng. Hildebrando de Góis enquanto aguardam chamada, inviabilizando a
execução de manobras por parte dos veículos que se destinam ao Porto (Figura 43). Nesse
sentido, caso não sejam tomadas providências acerca da problemática da expedição de cargas
do moinho, dificilmente será viável a utilização desse Portão.
A Tabela 23 apresenta as características das portarias de acesso às áreas do Porto de Natal.
Portaria
Portão
Norte 1
Portão
Central 1
Portão
Sul

Via de acesso
Av. Eng.
Hildebrando de
Góis
Av. Eng.
Hildebrando de
Góis
Rua Esplanada Silva
Jardim

Quantidade
de gates

Tipo de veículos
que acessam

Equipamentos

Fluxo no
dia-pico

1 reversível 2

Caminhões

-

-

1 reversível 2

Caminhões e
carros de passeio

-

-

1 de entrada
1 de saída

Caminhões,
carros de passeio
e ônibus

Câmera OCR e
leitores de cartão
de proximidade

150 caminhões
100 carros
5 ônibus

1 Portarias atualmente desativadas.
2 No futuro,

há perspectivas de reativação do Portão Norte, no sentido de entrada, e do Portão Central para atender aos fluxos

de saída.

Tabela 23 – Características das portarias de acesso do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2018)

Com base nas características apresentadas na Tabela 23 , bem como nos dados e
informações fornecidas pela CODERN, pode-se realizar uma simulação numérica das entradas e
saídas dos veículos no período de maior movimentação do Porto, de forma a avaliar a formação
de filas. Essa análise foi realizada no software SimPy, por meio da simulação de três dias
consecutivos de acessos ao Complexo Portuário.
Tendo em vista que o Portão Norte se encontra desativado e o Portão Central realiza
apenas movimentações esporádicas de cargas de projeto, a simulação dos acessos no cenário
atual considerou apenas a utilização do Portão Sul. No entanto, para os horizontes futuros, serão
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analisados cenários alternativos, considerando a reativação dos portões Norte e Central. As
simulações para os cenários futuros e seus resultados podem ser visualizados na seção 5.1.2.2.
O Gráfico 15 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação
numérica realizada, sendo que: a escala vertical representa a quantidade total de veículos que
aguardam na fila da portaria e a escala horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que essa
fila ocorre, considerando as 72 horas simuladas.

Gráfico 15 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O resultado da simulação aponta que a atual portaria de acesso ao Porto de Natal
apresenta pouca formação de filas, mesmo no período de maior movimentação portuária, em
que foi identificado um fluxo de 255 acessos no dia. Nesse sentido, no gate de entrada, verificouse um acúmulo máximo de seis veículos, enquanto que no gate de saída, observou-se sete
veículos aguardando atendimento na hora-pico. Apesar da pouca formação de filas na portaria,
o tráfego de veículos pesados no entorno portuário, bem como o número de veículos
estacionados nas vias próximas ao Porto, impacta na fluidez do trânsito na região, conforme
explanado na seção 5.1.1.2.
Ademais, embora haja equipamentos como câmeras OCR e leitores de cartão de
proximidade nos gates do Portão Sul, 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 por e-mail, com
posterior preenchimento de um formulário padrão, e o atual pátio de estacionamento é pouco
utilizado devido a dificuldades no gerenciamento da ordem de entrada no Porto, já que nem
todos os veículos o utilizam.
Nesse sentido, vale ressaltar que a existência de pátios adequados ao estacionamento
dos veículos de carga, aliada à implantação de equipamentos que visem automatizar os gates
das portarias e de um sistema de agendamento com o devido sequenciamento dos veículos,
pode diminuir a formação de filas nos acessos às instalações portuárias, assim como permitir
uma gestão eficiente das operações de carga e descarga no Porto, bem como otimizar os
recursos necessários.
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Intraporto
Quanto aos acessos intraporto do Complexo Portuário de Natal, realizou-se a análise das
vias internas no Porto Público, de forma a contemplar a identificação das rotas dos veículos,
salientando parâmetros logísticos (falta de espaço para circulação e presença de
estacionamentos) e fatores qualitativos (situação do pavimento e sinalização). Assim, o fluxo de
veículos no Porto de Natal segue conforme apresentado na Figura 44.

Figura 44 – Fluxo rodoviário interno ao Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ao adentrarem na área interna do Porto, através do Portão Sul, os veículos percorrem
as vias internas – conforme fluxo em duplo sentido identificado na Figura 44 – e seguem à área
portuária de destino para procederem com o carregamento ou descarregamento. A balança
rodoviária do Porto, localizada próxima ao Portão Norte, eventualmente é utilizada para
vistorias ou para pesagem de cargas especiais. Uma vez finalizadas as operações, os veículos se
dirigem novamente ao Portão Sul para saírem do Porto.
Os veículos leves que entram na área portuária também podem percorrer a rota
demarcada na Figura 44, no entanto, ficam estacionados em locais destinados a pequenos
estacionamentos dispersos na área portuária, conforme indica a Figura 45.
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Figura 45 – Localização dos estacionamentos no intraporto de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Uma das principais dificuldades observadas no intraporto de Natal é a grande
quantidade de veículos não operacionais que acessam o Porto diariamente – atualmente, há
cerca de 92 veículos cadastrados (carros de despachantes, órgãos anuentes, operadores e
funcionários) –, frente à carência de espaços para estacionamento. Há somente 33 vagas de
estacionamento improvisadas, situadas próximo à área operacional (ao lado do Portão Sul, na
área destinada à inspeção de bagagens do terminal de passageiros, em frente ao prédio do Setor
Operacional e no Pátio Norte), conforme observa-se na Figura 45. Nesse sentido, há intenção,
por parte da CODERN, de que uma porção da Rua Chile pudesse ser integrada à área portuária
e utilizada como estacionamento de veículos leves, segregando-os da área operacional.
Diante do exposto, observa-se que, atualmente, há uma certa vulnerabilidade no que
diz respeito à segurança no intraporto, visto que a área portuária é pequena e ocupada
integralmente por fluxos operacionais, sendo comum a circulação de carros de passeio por entre
as reach stackers que manobram contêineres, configurando em alto risco de ocorrer acidentes
fatais. Ademais, o grande número de carros de funcionários do Porto e dos órgãos anuentes
estacionados em áreas improvisadas na área interna compromete ainda mais a segurança,
tornando frequente a ocorrência de acidentes relacionados a choques entre carros de passeio
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com máquinas e caminhões utilizados nas operações. A Figura 46 mostra a situação de um
acidente envolvendo a queda de um contêiner durante operação no Porto, danificando as
condições de conservação do pavimento e colocando em risco veículos e pessoas que trafegam
na área interna portuária.

Figura 46 – Acidente com contêiner no intraporto de Natal
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2017)

A área interna do Porto de Natal possui três pátios de armazenagem de cargas,
denominados segundo sua localização (Pátio Norte, Pátio Intermediário e Pátio Sul), os quais
apresentam pavimentação do tipo flexível, com revestimento asfáltico, assim como as vias
intraporto. Na área dos pátios, o pavimento encontra-se em condições regulares de
conservação, já nas vias internas, o estado de conservação do pavimento é considerado ruim,
como pode-se constatar na Figura 47. No que diz respeito às sinalizações horizontais e verticais,
verifica-se carência em toda a área interna do Porto e, quando existentes, apresentam condições
ruins em função de estarem bastante desgastadas.

Figura 47 – Estado de conservação do pavimento e da sinalização nas vias internas do Porto de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Além disso, observam-se diversos pontos de vazamento na área interna portuária, pelo
fato de as tubulações serem antigas, além da existência de perfurações no pavimento para
realização de inspeções dessas instalações, mas que não foram fechadas, tornando-se foco de
vetores. Na Figura 48, podem-se verificar as áreas com presença constante de vazamentos,
localizadas no Pátio Norte (1), ao lado do castelo d’água (2) e próximo ao Portão Sul (3).

Figura 48 – Vazamentos no intraporto de Natal
Fonte: Imagens obtidas durante a visita técnica (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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

Conexão com a hinterlândia
O volume de veículos que irá trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de
Natal 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 24 traz o Volume de Hora-Pico (VHP) previsto para cada um dos segmentos
de pista simples analisados na hinterlândia, considerando os seguintes horizontes: 2020, 2025,
2045 e 2060. Já a Tabela 25 exibe os dados dos segmentos de múltiplas faixas. Maiores detalhes
a respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser consultados no Apêndice 6.
Demanda
atual

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda projetada

32

VHP
(2020)
36

VHP
(2025)
42

VHP
(2045)
76

VHP
(2060)
119

Sul-norte

33

37

43

78

121

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

BR-101

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

3

BR-101

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

4

BR-101

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

4

BR-101

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

5

BR-101

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

5

BR-101

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

6

BR-101

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

6

BR-101

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

7

BR-101

I

Norte-sul

185

208

241

432

671

7

BR-101

I

Sul-norte

176

198

230

413

641

8

BR-101

I

Norte-sul

185

208

241

432

671

8

BR-101

I

Sul-norte

176

198

230

413

641

9

BR-101

I

Norte-sul

185

208

241

432

671

Id

Rodovia

Classe

Sentido

VHP (2016)

1

BR-101

I

Norte-sul

1

BR-101

I

2

BR-101

2

BR-101

3

9

BR-101

I

Sul-norte

176

198

230

413

641

10

BR-101

I

Norte-sul

401

451

522

940

1.461

10

BR-101

I

Sul-norte

418

470

545

981

1.525

11

BR-101

I

Norte-sul

401

451

522

940

1.461

11

BR-101

I

Sul-norte

418

470

545

981

1.525
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Norte-sul

Demanda
atual
401

451

522

940

1.461

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda projetada

12

BR-101

I

12

BR-101

I

Sul-norte

418

470

545

981

1.525

24

BR-406

I

Leste-oeste

349

392

454

814

1.261

24

BR-406

I

Oeste-leste

294

330

382

685

1.062

25

BR-406

I

Leste-oeste

425

478

553

994

1.543

25

BR-406

I

Oeste-leste

412

463

537

965

1.498

26

BR-406

I

Leste-oeste

425

478

553

994

1.543

26

BR-406

I

Oeste-leste

412

463

537

965

1.498

27

BR-406

I

Leste-oeste

425

478

553

994

1.543

27

BR-406

I

Oeste-leste

412

463

537

965

1.498

28

BR-406

I

Leste-oeste

425

478

553

994

1.543

28

BR-406

I

Oeste-leste

412

463

537

965

1.498

29

BR-406

I

Leste-oeste

427

480

556

999

1.552

29

BR-406

I

Oeste-leste

411

462

535

962

1.494

31

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

31

BR-304

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

32

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

32

BR-304

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

33

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

33

BR-304

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

34

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

34

BR-304

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

35

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

35

BR-304

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

36

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

36

BR-304

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

37

BR-304

I

Leste-oeste

218

244

281

492

751

37

I

Oeste-leste

200

224

258

455

697

I

Leste-oeste

608

683

790

1.416

2.193

I

Oeste-leste

563

632

732

1.311

2.030

42

BR-304
BR-304
BR-226
BR-304
BR-226
BR-226

I

Leste-oeste

222

249

288

514

794

42

BR-226

I

Oeste-leste

244

274

317

565

872

43

BR-226

I

Leste-oeste

222

249

288

514

794

43

BR-226

I

Oeste-leste

244

274

317

565

872

44

BR-226

I

Leste-oeste

222

249

288

514

794

44

BR-226

I

Oeste-leste

244

274

317

565

872

45

BR-226

I

Leste-oeste

247

278

321

571

881

45

BR-226

I

Oeste-leste

309

347

401

715

1.103

46

BR-226

I

Leste-oeste

247

278

321

571

881

46

BR-226

I

Oeste-leste

309

347

401

715

1.103

47

BR-226

I

Leste-oeste

247

278

321

571

881

47

BR-226

I

Oeste-leste

309

347

401

715

1.103

48

BR-226

I

Leste-oeste

247

278

321

571

881

48

BR-226

I

Oeste-leste

309

347

401

715

1.103

38
38
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49

BR-226

I

Leste-oeste

Demanda
atual
511

49

BR-226

I

Oeste-leste

581

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda projetada
574

665

1.194

1.853

653

756

1.355

2.102

Tabela 24 – Demanda projetada de veículos para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Segmentos na
hinterlândia (múltiplas faixas)

Demanda
atual
VHP
(2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

Demanda projetada

Id

Rodovia

Nº de faixas

Sentido

13

BR-101

2

Norte-sul

401

451

522

940

1.461

13

BR-101

2

Sul-norte

418

470

545

981

1.525

14

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

14

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

15

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

15

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

16

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

16

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

17

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

17

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

18

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

18

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

19

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

19

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

20

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

20

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

21

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

21

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

22

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

22

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

23

BR-101

2

Norte-sul

349

392

453

808

1.248

23

BR-101

2

Sul-norte

362

406

470

840

1.298

30

BR-406

2

Leste-oeste

427

480

556

999

1.552

30

BR-406

2

Oeste-leste

411

462

535

962

1.494

39

BR-304

2

Leste-oeste

593

665

769

1.375

2.126

39

BR-304
BR-304
BR-101
BR-304
BR-101
BR-304
BR-101
BR-304
BR-101

2

Oeste-leste

548

616

712

1.272

1.968

3

Leste-oeste

593

665

769

1.375

2.126

3

Oeste-leste

548

616

712

1.272

1.968

3

Norte-sul

593

665

769

1.375

2.126

3

Sul-norte

548

616

712

1.272

1.968

40
40
41
41

Tabela 25 – Demanda projetada de veículos para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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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 26 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) ¹

–

Capacidade
(veículos/hora/faixa)
1.700²

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

¹ Valores aproximados.
² Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em ambas
as direções em trechos curtos (pontes ou túneis).

Tabela 26 – 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 24 e na Tabela 25) 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 26, pois esses trechos não necessariamente operam sob condições básicas, as quais
se encontram detalhadas no Apêndice 6.
A Figura 49 e Figura 50 apresentam o nível de serviço estimado para os segmentos da
hinterlândia do Complexo Portuário de Natal, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 49 – LOS dos acessos rodoviários em 2020 e 2025: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 50 – LOS dos acessos rodoviários em 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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De acordo com a Figura 49, percebe-se que os segmentos da BR-101 tendem a
apresentar situação semelhante à exposta na seção 5.1.1 até as proximidades do ano 2025. Após
esse período, contudo, estima-se que os trechos de pista simples, localizados ao norte de Natal
(RN), poderão apresentar condições mais insatisfatórias, especialmente no trecho que parte do
município de Ceará-Mirim (RN) até as proximidades de Natal, no qual o LOS E poderá ser
observado, indicando esgotamento da capacidade da via. Os segmentos ao sul do Complexo,
por outro lado, tendem a continuar operando em condições estáveis nos horizontes do estudo,
influenciados, principalmente, por sua infraestrutura em pista dupla. Todavia, novamente, vale
salientar que condições instáveis podem ser verificadas em certos locais da rodovia, tendo em
vista que algumas simplificações precisaram ser adotadas na realização da análise para os
pontos em que havia relevante redução na velocidade dos veículos, tais como interseções e
locais com radares, os quais não são compatíveis com a metodologia de fluxo ininterrupto.
De forma análoga ao exposto para a BR-101, a Rodovia BR-406 tende a continuar
apresentando a mesma situação descrita na seção 5.1.1 até meados do ano 2025. Entretanto,
estima-se que o volume de veículos poderá atingir a capacidade dos segmentos de pista simples
até as proximidades de 2045, conforme o LOS E observado. O trecho duplicado, no município de
São Gonçalo do Amarante (RN), nas proximidades de Natal, continuará apresentando boas
condições de trafegabilidade nos horizontes analisados. Novamente, é válido mencionar que o
DNIT já autorizou a elaboração de um EVTEA para avaliar a necessidade de duplicação dessa
rodovia, cujos detalhes estão expostos na seção 5.3.
No que diz respeito à BR-304, de modo geral, nota-se um agravamento nas condições
de trafegabilidade na medida em que os horizontes avançam. Nesse sentido, verifica-se que o
trecho que parte do município de Lajes (RN) até o entroncamento com a BR-226 apresentará
indícios de instabilidade até as proximidades do ano de 2045, atingindo o esgotamento (LOS E)
até meados de 2060. Além disso, cabe ressaltar que a Reta Tabajara, que já apresenta condições
insatisfatórias atualmente, poderá atingir a situação crítica (LOS F), indicando que a demanda
de veículos ultrapassa a capacidade do trecho, até as proximidades do ano de 2060. Contudo,
cabe ressaltar novamente que a obra de duplicação desse segmento já foi iniciada, em que
maiores detalhamentos podem ser verificados na seção 5.3.
Acerca da BR-226, percebe-se um agravamento das condições de trafegabilidade dos
segmentos mais próximos a Natal já em 2020, conforme o LOS E observado. Na sequência, até
meados de 2045, verifica-se, também, o esgotamento da capacidade do trecho que parte do
entroncamento com a BR-304 até o município de Senador Elói de Souza (RN), bem como do
segmento nas proximidades do município de Santa Cruz (RN). Além disso, até as proximidades
de 2060 todo o trecho analisado poderá estar operando em condições muito instáveis,
especialmente na região metropolitana de Natal, segundo o LOS F observado. Nesse contexto,
é de suma importância que manutenções periódicas sejam realizadas, bem como a avaliação da
possibilidade de duplicação da rodovia, evitando-se que ela opere próximo à sua capacidade.
Por fim, tendo em vista a obra de duplicação prevista para a BR-304, bem como a
possibilidade de intervenção na rodovia BR-406 — ambas detalhadas na seção 5.3 —, que
modificarão a infraestrutura atual das rodovias e poderão propiciar melhores condições de
trafegabilidade aos trechos analisados, aferiu-se o nível de serviço para os segmentos dessas
rodovias, admitindo a implantação da nova faixa de tráfego em ambos os sentidos. Na
sequência, a Figura 51 e a Figura 52 exibem os resultados obtidos.
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Figura 51 – LOS dos segmentos da BR-304 e BR-406 em 2020 e 2025 após duplicação
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 52 – LOS dos segmentos da BR-304 e BR-406 em 2045 e 2060 após duplicação
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Nota-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação para ambas as rodovias
representarão um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada, de acordo com os
melhores níveis de serviço encontrados. Nesse sentido, percebe-se que a BR-406 apresentará
condições estáveis em todo o horizonte do estudo, conforme os LOS A e B observados. No que
diz respeito à BR-304, verifica-se que os trechos duplicados tendem a apresentar condições
estáveis de trafegabilidade até 2060, em função do aumento da capacidade da rodovia. Vale
mencionar que o LOS C, observado na Reta Tabajara, apesar de corresponder a uma situação na
qual a manobrabilidade dos condutores e a velocidade dos veículos estão, de certa forma,
condicionadas ao restante do tráfego que utiliza a via, ainda representa uma condição tolerável.

Portarias de acesso
Com relação às portarias de acesso ao Porto de Natal, também foram analisadas as
projeções de veículos sobre cada uma delas, objetivando realizar um comparativo entre a
demanda projetada e a capacidade dos gates, o que permite avaliar a possibilidade de formação
de filas futuras nas portarias.
As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos respectivos recintos portuários nos cenários pessimista, tendencial e
otimista para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060; já a estimativa do aumento do volume dos
carros de passeio levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro até os anos supracitados.
Salienta-se que, como mencionado na seção 5.1.1.3, foram realizadas análises de
cenários alternativos, a saber:
» Considerando apenas o Portão Sul, com um gate de entrada e um gate de saída, em todos
os horizontes de análise.
» Contemplando a reativação do Portão Norte no sentido de entrada e do Portão Central para
os fluxos de saída, ambos com um gate para atendimento de veículos de carga, nos
horizontes 2045 e 2060.

Assim, as seções seguintes apresentam os resultados alcançados mediantes as análises
do Porto de Natal com sua infraestrutura atual e a partir da reativação dos Portões Norte e
Central, respectivamente.

Porto de Natal – considerando apenas o Portão Sul
A Tabela 27 apresenta os volumes de caminhões, carros de passeio e ônibus projetados
para o Porto de Natal, considerando as movimentações exclusivamente no Portão Sul, para o
cenário tendencial. Os fluxos estimados para os cenários pessimista e otimista podem ser
verificados no Apêndice 6.
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Portão
Norte1
Portão
Central1
Portão
Sul

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)

Portaria

Caminhões
(2016)

Demanda
atual

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

100

5

161

107

6

169

120

6

210

178

9

242

224

12

1 Portarias atualmente desativadas.

Tabela 27 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Natal no cenário futuro
tendencial para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2018)

Assim, para análise da capacidade do Portão Sul 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.
Os Gráficos 16 ao 19 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 cenários futuros tendencial, com a atual infraestrutura do Porto,
indicam formação de filas ao longo de três dias consecutivos e mostram um aumento no número
de veículos aguardando passagem no Portão Sul, quando comparadas com o cenário atual. Para
o horizonte de 2060, em função do aumento da demanda, a simulação apontou cerca de 24
veículos aguardando acesso ao gate de entrada do Portão Sul, enquanto que o gate de saída
registrou acúmulo de 23 veículos. Apesar de o Porto de Natal dispor de um pátio de
estacionamento, seu uso esporádico somado às formações de filas no Portão Sul, nos horizontes
futuros, poderá agravar ainda mais o tráfego nas vias do entorno portuário.
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Gráfico 16 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário tendencial: 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 17 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário tendencial: 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 18 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário tendencial: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 19 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário tendencial: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

É importante destacar que, com a intenção de melhor representar a movimentação
que ocorre no dia a dia dos terminais portuários, a simulação considera que, em momentos de
pico extremo, em que as filas ultrapassam 20 veículos, há uma diminuição do tempo de
processamento nas portarias. Isso ocorre pois, nesses casos, considera-se que, na prática, o
processo é realizado de forma mais ágil e, em alguns momentos, simplificado, de forma a
amenizar a formação de filas.

Porto de Natal – considerando a reativação dos portões Norte e Central
A Tabela 28 apresenta os volumes de caminhões, carros de passeio e ônibus projetados,
nos horizontes de 2045 e 2060 para o Porto de Natal considerando a reativação dos portões
Norte e Central, além das movimentações no Portão Sul, para o cenário tendencial. Os fluxos
estimados para os cenários pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 6.
Demanda atual
Portaria
Portão
Norte1
Portão
Central2
Portão Sul

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

-

Demanda futura (cenário tendencial)

Ônibus
(2016)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Ônibus
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

Ônibus
(2045)

-

-

104

-

-

121

-

-

-

-

-

104

-

-

121

-

-

150

100

5

105

178

9

121

224

12

1 Portaria atualmente desativada,

mas com possibilidade de reativação para atendimento dos fluxos de entrada.
2 Portaria atualmente desativada, mas com possibilidade de reativação para atendimento dos fluxos de saída.

Tabela 28 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Natal no cenário futuro
tendencial alternativo, para os horizontes 2045 e 2060
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e contato telefônico (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir da reativação do Portão Norte, estima-se que o fluxo de veículos de carga que
acessam o Porto de Natal divida-se entre este e o Portão Sul, ocasionando movimentação de
104 e 121 caminhões no Portão Norte, respectivamente, para os horizontes de 2045 e 2060,
tomando como base o cenário tendencial, no dia-pico. Esses fluxos que tendem a entrar no
Porto pelo Portão Norte também terão como alternativa de saída o Portão Central. Além disso,
para o cenário alternativo, considerou-se que os carros de passeio e ônibus que acessam o Porto
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continuarão utilizando o Portão Sul. Assim, para análise da capacidade das portarias frente às
demandas projetadas para os três cenários (pessimista, tendencial e otimista) dos anos de 2045
e 2060 foram realizadas novamente simulações de eventos discretos de distribuição livre para
analisar o comportamento das filas.
O Gráfico 20 e o Gráfico 21 apresentam, respectivamente, os resultados das
simulações para o cenário tendencial dos horizontes de 2045 e 2060. Os resultados das
simulações para os cenários pessimista e otimista de cada ano analisado podem ser consultados
no Apêndice 6.

Gráfico 20 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário tendencial alternativo: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 21 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário tendencial alternativo: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As simulações para os cenários futuros tendencial alternativo indicam formações de filas
no gate de entrada do Portão Sul, ao longo de três dias consecutivos, posto que este concentra,
além da movimentação de parte dos caminhões, todos os fluxos de carros de passeio e ônibus
que ocorrem no Porto. Salienta-se que, a partir das intervenções no Portão Norte e no Portão
Central, as filas geradas nos acessos ao Porto tornam-se menos expressivas, mesmo para o ano
de 2060, no qual foram registrados 12 veículos aguardando acesso ao Portão Sul, uma vez que
o fluxo de veículos pesados no Porto torna-se partilhado.
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5.2. ACESSO FERROVIÁRIO
Para o caso do Complexo Portuário de Natal, a malha férrea associada ao Complexo
está concessionada à Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), e atualmente, o trecho é
subconcessionado à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que o utiliza,
exclusivamente, para o transporte de passageiros. Além disso, no momento atual não existem
linhas ferroviárias na área interna do Porto de Natal. Nesse sentido, nas subseções seguintes são
apresentadas as análises referentes às situações atual e futura do acesso ferroviário ao
Complexo em estudo. Cabe destacar ainda que as análises se referem à FTL, haja vista que a
operação da CBTU, por ser exclusivamente de passageiros, não é contemplada no escopo do
Plano Mestre.

SITUAÇÃO ATUAL
Nesta seção, são dispostas informações da situação atual da estrutura e operação do
acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Natal, compreendendo a apresentação, localização
e descrição das características físicas de infraestrutura. Ademais, pelo fato do Complexo não
utilizar o modal ferroviário para a movimentação de cargas e não possuir linhas férreas internas,
não serão feitas análises referentes às vias internas e terminais, bem como à demanda desse
modal de transporte. De maneira semelhante, a análise do atendimento no acesso ferroviário
também não é exequível, haja vista a inexistência de dados referentes à capacidade das vias de
acesso na Declaração de Rede, em que o trecho é classificado como desativado. Assim, a análise
da situação atual do acesso ferroviário está dividida em duas etapas:
» Caracterização da malha ferroviária;
» Entorno portuário.

Os dados para a realização dos estudos são oriundos da Declaração de Rede de 2016,
publicada, anualmente, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de
informações das visitas técnicas e dos questionários aplicados aos intervenientes da operação
ferroviária no Complexo Portuário de Natal.

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

Ferrovia Transnordestina Logística (FTL)
Em 1992, a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) foi incluída no Programa Nacional de
Desestatização (PND). Desse modo, a Malha Nordeste foi leiloada e a Companhia Ferroviária do
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Nordeste (CFN) obteve a sua concessão em 1997, iniciando as operações no ano seguinte (ANTT,
[201?]a). Em 2008, a CFN passou a se chamar Transnordestina Logística S.A. e, em 2013, a ANTT,
por meio da Resolução nº 4.042/2013, autorizou o processo de cisão parcial da empresa, sendo
criada a FTL. Com a cisão, a TLSA ficou responsável por implantar e operar uma nova ferrovia de
1.753 km de extensão entre o município de Eliseu Martins (PI) e os Portos de Suape (PE) e Pecém
(CE), denominada Nova Transnordestina (CGU, 2016). Por outro lado, coube à FTL incorporar os
ativos e passivos da malha ferroviária da antiga RFFSA (FTL, 2013), incluindo o acesso ao
Complexo Portuário de Natal.
A malha existente é composta por 4.275 quilômetros em bitola métrica e 20
quilômetros em bitola mista, estando conectada à EFC no Pátio de Pombinho (MA) e à FCA, no
município de Propriá (SE). Ademais, possui pontos de interconexão com os portos de Maceió
(AL), Pecém (CE), Itaqui (MA), Mucuripe (CE), Recife (PE), Natal (RN), Suape (PE) e Cabedelo (PB)
(ANTT, [201?]b).
Entretanto, o transporte de cargas pelo modal ferroviário no Complexo Portuário de
Natal não ocorre há pelo menos 30 anos. Atualmente, a única linha ferroviária que está em
operação é a que interliga os portos de Pecém, de Mucuripe e do Itaqui, a qual possui 1.190 km
em bitola métrica (CSN, 2017). A Figura 53 apresenta o traçado da FTL no Nordeste do País.

Figura 53 – Ferrovia Transnordestina Logística
Fonte: CSN (2017) e Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

No Porto de Natal, o acesso ferroviário é feito por meio do Ramal de Macau, uma linha
da FTL entre os pátios de Paula Cavalcanti e de Macau. As características da infraestrutura desse
ramal são apresentadas na Tabela 29.
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Extensão

Ramal de Macau (trecho Parnamirim –
Extremoz)
38,976 km

Bitola

Métrica

Linha

Singela

Perfil do trilho

TR 32

Fixação

Rígida

Característica

Dormente

Madeira

Taxa de dormentação

-

Carga máxima por eixo

20 t

VMC trem carregado

Sem operação para cargas

VMC trem vazio

Sem operação para cargas

VMC produto perigoso

Sem operação para cargas

Tabela 29 – Característica da linha de acesso ao Porto de Natal
Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Observa-se que o trecho em análise possui 39 km de extensão, porém, como
mencionado anteriormente, o ramal não é utilizado para o transporte ferroviário de cargas e,
por consequência, não há dados disponíveis acerca da Velocidade Média Comercial (VMC) e da
Velocidade Máxima Autorizada (VMA).

Entorno portuário
Consideram-se como partes integrantes do entorno portuário os segmentos ferroviários
compreendidos entre a poligonal das instalações portuárias e o limite da área retroportuária.
Neste estudo, a área retroportuária não pôde ser determinada no âmbito ferroviário, haja vista
a ausência de movimentações por meio desse modal de transporte no Complexo. Assim sendo,
por conta da proximidade geográfica, o entroncamento das vias do Ramal de Macau até o Porto
foi considerado como ponto limitante do entorno. Nesse sentido, a Figura 54 apresenta as vias
de acesso do entorno do Complexo Portuário de Natal.
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Figura 54 – Localização das vias de acesso no entorno do Complexo
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na região metropolitana de Natal, até próximo ao Porto, a CBTU compartilha com a
FTL a linha ferroviária, com cerca de 56 quilômetros, para a operação de trens de passageiros,
onde esses têm prioridade no horário de utilização da via (CBTU, 2018). Atualmente, há
disponibilidade para a passagem de trens de cargas durante o horário noturno, a partir das 23:00
às 5:00, o que limita o acesso ferroviário ao Porto de Natal.
Mesmo assim, caso ocorra a perspectiva de reutilização do acesso ferroviário no Porto
de Natal, ressalta-se que seria necessário verificar a viabilidade do uso da via existente na Rua
Chile, entre a estação Natal e o Porto, tendo em vista a urbanização ocorrida na faixa de domínio
da ferrovia, área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
bem como a degradação dos trilhos.

SITUAÇÃO FUTURA
O modal ferroviário não possui, no contexto do Complexo Portuário de Natal,
perspectivas de reativação dos ramais de acesso ao Porto. Ademais, não são previstos
investimentos para esse modal de transporte na região, que estejam relacionados ao transporte
de cargas das instalações portuárias.
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5.3. ESTUDOS E PROJETOS
Esta seção apresenta uma descrição das melhorias previstas para os acessos terrestres,
que se encontram em estudo, planejadas ou em execução, e podem impactar nas
movimentações de carga do Complexo Portuário de Natal.

IMPLANTAÇÃO DE VIA EXPRESSA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE NATAL
E PARNAMIRIM (BR-101)
O projeto prevê transformar o trecho da BR-101 entre os municípios de Natal e
Parnamirim em uma via expressa, sem semáforos, por meio da construção de cinco viadutos,
duas passagens inferiores, vias marginais (nos dois sentidos), cinco passarelas para travessia de
pedestres e novos abrigos em paradas de ônibus – uma vez que o tráfego do transporte coletivo
de passageiros também será transferido para as vias marginais. Além disso, estão previstas
readequações no túnel do bairro de Neópolis, em Natal.
Esse conjunto de obras, identificadas na Figura 55, faz parte do Programa de Adequação
de Capacidade, Melhoramentos, Segurança de Tráfego, Eliminação de Pontos Críticos,
Ampliação de Vias Marginais e Construção de Obras de Arte Especiais e Passarelas na BR101/RN. O Programa inicia no Viaduto de Ponta Negra, na zona sul da capital, e vai até a divisa
com a Paraíba (ARAÚJO, 2016).

Figura 55 – Obras de arte especiais contempladas no trecho da BR-101 entre Natal e Parnamirim
Fonte: G1 (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Até o momento, foram entregues três viadutos – o primeiro dá acesso ao bairro de
Emaús, em Parnamirim; o segundo, ao bairro de Neópolis, em Natal; e o terceiro, ao bairro de
Cohabinal, em Parnamirim – e as duas passagens inferiores, no acesso ao bairro Pium, em
Parnamirim (DNIT, 2017; G1, 2017a). Entre os bairros de Nova Parnamirim e de Cidade Satélite,
em Natal, estão sendo construídos os demais viadutos, um no acesso à Av. Abel Cabral e outro
no acesso à Av. Maria Lacerda. Assim, a obra, financiada pelo Programa de Aceleração do
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Crescimento (PAC) e fiscalizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), possui previsão de conclusão para setembro de 2018 (G1, 2017a; SILVA, 2017).

DUPLICAÇÃO DA RETA TABAJARA (BR-304 E BR-226)
A duplicação do trecho conhecido como Reta Tabajara se dá a partir do Viaduto
Trampolim da Vitória, em Parnamirim, e segue até o Km 272, em Ielmo Marinho (RN),
abrangendo o segmento onde as rodovias BR-304 e BR-226 são coincidentes (Figura 56). Com
recursos provenientes do PAC (Brasil, 2018b) e de responsabilidade do DNIT, as intervenções
contemplam, além da duplicação, uma nova camada de asfalto para os trechos já duplicados e
a construção de nove viadutos, cinco pontes e duas passarelas (G1, 2017b).

Figura 56 – Trecho contemplado na obra de duplicação da Reta Tabajara
Fonte: Brasil (2018b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As obras tiveram início em maio de 2014 com prazo de conclusão para janeiro de 2018,
entretanto, foram interrompidas em novembro de 2014 em função de rescisão contratual da
empresa de engenharia, e ficaram paralisadas até abril de 2016, quando foram retomadas com
a nova empresa executora (TRIBUNA DO NORTE, 2016; G1, 2017). Porém, em abril de 2017, os
serviços foram novamente suspensos devido a uma auditoria do Tribunal de Contas da União
(TCU), que identificou deficiências no projeto executivo. Em agosto de 2017, o TCU liberou
parcialmente as obras referentes aos itens não questionados no processo, tendo em vista a
importância da rodovia para o desenvolvimento econômico da região (BRASIL, 2018c).
Além dos impasses supracitados, as obras enfrentam dificuldades no que diz respeito a
desapropriações e realocação das redes de água, esgoto, energia e gás; contudo, atualmente,
estão sendo executados serviços de drenagem e construção de uma ponte e um viaduto.
Enquanto isso, o projeto executivo está sendo revisado pelo DNIT para posterior apresentação
ao TCU, com o intuito de que as atividades sejam retomadas integralmente. Nesse sentido, não
há previsão de conclusão das obras (G1, 2017c).
O possível impacto dessa obra nas condições de trafegabilidade foi simulado e é
apresentado na seção 5.1.2.1 Conexão com a hinterlândia (Situação futura).
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DUPLICAÇÃO DA BR-406
Atualmente, a BR-406 encontra-se duplicada no trecho que parte do entroncamento
com a RN-160 até o acesso ao Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São
Gonçalo do Amarante (RN). Todavia, especialmente no trecho compreendido entre o município
de Ceará-Mirim (RN) e o referido aeroporto (Figura 57), há intenso tráfego de veículos e,
portanto, o DNIT autorizou a elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA), em julho de 2017, para duplicação da rodovia (AGORA RN, 2017a).

Figura 57 – Trecho compreendido no EVTEA de duplicação da BR-406
Fonte: Agora RN (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O prazo estimado para a conclusão do EVTEA é de dez meses. O documento apontará
se é necessária a duplicação completa da via ou apenas de determinados pontos críticos, ou
ainda, se uma terceira faixa supriria a demanda (AGORA RN, 2017b).
O possível impacto dessa obra nas condições de trafegabilidade foi simulado e é
apresentado na seção 5.1.2.1 Conexão com a hinterlândia (Situação futura).
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READEQUAÇÃO DO GANCHO DE IGAPÓ
De responsabilidade do DNIT, a obra tem por objetivo desafogar um dos principais
gargalos do município de Natal, situado entre a junção da BR-101 com a BR-406 e a rotatória do
Gancho de Igapó (Figura 58), compreendendo pouco mais de 2 km de via. Segundo o DNIT, a
readequação do trecho prevê a construção de um túnel que avança em direção ao bairro Igapó,
em Natal, uma rotatória a nível do solo para acessos locais e um viaduto, que será utilizado pelos
veículos oriundos da BR-101 e da BR-406 (AGORA RN, 2017b).

Figura 58 – Trecho incluso nas obras de readequação do Gancho de Igapó
Fonte: Agora RN (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Foram feitas a manutenção do canteiro de obras e a supressão vegetal, porém o órgão
vem enfrentando obstáculos para prosseguir com as intervenções, entre eles, desapropriações
e interferências das redes de água, energia e gás. Tais impasses devem estender o prazo de
conclusão da obra, originalmente previsto para novembro de 2018 (AGORA RN, 2017b).
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EXECUÇÃO DO PROJETO PRÓ-TRANSPORTE
O Projeto Pró-Transporte, também conhecido como Anel Viário da Região
Metropolitana de Natal, foi concebido em 2005 e consiste na criação de dois grandes eixos
rodoviários em pista dupla na Zona Norte de Natal, mediante duplicação de avenidas,
construção de viadutos, bem como implantação de corredores de ônibus, calçadas e ciclovias
(AGORA RN, 2017c). Na Figura 59, pode-se observar os segmentos compreendidos em cada eixo:
» Eixo das Fronteiras: engloba o trecho entre o Gancho de Igapó e a Av. Moema Tinoco,
contemplando as avenidas das Fronteiras, Rio Doce e Tocantínea e um viaduto.
» Eixo Moema Tinoco/Conselheiro Tristão: contempla a Rua Conselheiro Tristão, que faz a
ligação entre as avenidas Moema Tinoco e Dr. João Medeiros Filho (onde também está
prevista a construção do Viaduto da Redinha, que dará acesso à Ponte Newton Navarro), e
a Avenida Moema Tinoco, até a interseção com a Av. Tocantínea.

Figura 59 – Segmentos viários contemplados no Projeto Pró-Transporte
Fonte: Agora RN (2017c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As obras tiveram início em 2007, mas já passaram por diversas esferas do poder e por
paralisações devido a desapropriações e rescisões de contratos de empresas executoras.
Atualmente, as obras são de responsabilidade técnica do Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), e foram retomadas em dezembro de 2017, avançando pela Rua Conselheiro
Cristão e pela Av. Moema Tinoco.
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IMPLANTAÇÃO DO ACESSO SUL AO AEROPORTO GOVERNADOR
ALUÍZIO ALVES
Juntamente com a construção do Aeroporto Internacional de Natal, denominado
Aeroporto Governador Aluízio Alves, foram previstas as construções de dois acessos: um ao
norte e outro ao sul. O Acesso Norte encontra-se concluído, mas as obras do Acesso Sul, que
abrangem 18 km entre a Estrada do Aeroporto e a BR-304 (Figura 60), ainda estão inacabadas
(NETO, 2017). De acordo com o DER, o Acesso Sul compõe uma parte significativa do Anel Viário
da Região Metropolitana de Natal, pois contribuirá para extinguir a passagem de veículos
pesados por Macaíba (RN) e direcionar o tráfego de veículos leves provindos do oeste e noroeste
do estado com destino à zona norte de Natal, desafogando o trânsito local (que atualmente se
dá pela Ponte de Igapó) (G1, 2018).

Figura 60 – Trecho que compreende o Acesso Sul ao Aeroporto Governador Aluízio Alves
Fonte: Menna (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Devido a atrasos na execução, houve uma defasagem no valor dos serviços inicialmente
licitados, impactando no andamento das obras por diversas vezes. Ainda segundo o DER, resta
apenas concluir o acostamento das pistas, revitalizar o canteiro central e implantar a
sinalização do entroncamento com a Reta Tabajara, onde semáforos foram instalados
provisoriamente, de maneira a liberar a pista em fevereiro de 2018. No entanto, o projeto
ainda prevê a construção de um viaduto no local até dezembro de 2018. A obra de arte terá
duas alças, que serão utilizadas pelos veículos provenientes da Reta Tabajara com destino ao
Aeroporto, ou pelos veículos que saem do Aeroporto utilizando o acesso sul, com destino à
Natal (G1, 2018).
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6. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
O diagnóstico de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, neste Plano
Mestre, 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 do Complexo
Portuário de Natal. Nesse contexto são apresentados o atendimento à legislação pertinente, o
status do licenciamento e a gestão ambiental portuária. O diagnóstico 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.
Este capítulo contém, portanto, as seguintes análises:
» Gestão Ambiental: inclui a descrição da estrutura organizacional de meio ambiente das
instalações, o registro e o armazenamento de dados, quando estes forem existentes, a
identificação de certificações ambientais, como a ISO 14001 e a OHSAS 18001, além da
análise da existência de ações integradas no Complexo Portuário.
» 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.
» 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 o terminal arrendado. Adicionalmente, foram consideradas as informações obtidas
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema),
da Companhia Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte, da Companhia Docas do Rio Grande
do Norte (CODERN), assim como dos documentos fornecidos por estes órgãos, além daqueles
disponibilizados em sites especializados.
Vale ressaltar que este diagnóstico não visa esgotar as informações existentes das
instalações portuárias e da região. O objetivo deste diagnóstico é descrever um panorama da
situação atual do Complexo Portuário de Natal referente aos temas de meio ambiente e de
saúde e segurança do trabalho.

6.1. GESTÃO AMBIENTAL
Considerando que a Gestão Ambiental aborda a estruturação deste setor nos portos e
terminais, em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), verificou-se,
neste diagnóstico, a estrutura desenvolvida no Complexo Portuário de Natal. Consideraram-se,
entre outras questões, a análise da estrutura, o corpo técnico e o banco de dados existentes.
Posteriormente, foram identificadas as diretrizes existentes para a melhoria contínua das
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conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como em outros dispositivos
reguladores, incluindo nesse rol a Agenda Ambiental Portuária.
Nesse contexto, os aspectos abordados na análise da Gestão Ambiental do Complexo
Portuário de Natal podem ser observados na Figura 61.

Figura 61 – Aspectos da Gestão Ambiental do Complexo Portuário de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEIO AMBIENTE
Para a análise da estrutura organizacional de meio ambiente do Complexo Portuário
de Natal são utilizadas como base as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) em relação ao quadro técnico, aliadas às demandas atuais e futuras das atividades de
rotina da gestão ambiental portuária.
Consta na Agenda Ambiental Portuária, promulgada pela Resolução da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) nº 006, a seguinte observação:
[...] os portos organizados e demais instalações portuárias deverão constituir
núcleos ambientais para, e, a partir deles, internalizarem as conformidades
ambientais. Esses núcleos deverão estar adequadamente constituídos em
consonância com a escala e forma de atividade que praticam, sendo capazes
de gerenciar o sistema de gestão a ser implantado (BRASIL, 1998).

Além disso, devem ser consideradas as diretrizes da ANTAQ e as ações desenvolvidas
pelo Complexo para fortalecer as atividades de gestão ambiental portuária, tais como a alocação
de recursos financeiros para a contratação de empresas especializadas para atuar no apoio à
gestão ambiental através de processo licitatório.
Assim sendo, a coordenação de meio ambiente da CODERN é responsável pela gestão
ambiental do Porto de Natal e do Terminal Salineiro de Areia Branca, sendo constituída por uma
bióloga, um engenheiro de segurança, um técnico ambiental e um técnico de saúde e segurança
do trabalho. Entretanto, esse núcleo não está completamente consolidado, haja vista a
necessidade de outros profissionais, formando uma equipe multidisciplinar, conforme as
diretrizes da ANTAQ ([2018]).
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Ressalta-se que a existência de um núcleo ambiental que conte com profissionais capacitados
na área é fundamental para a condução das atividades de gestão e controle do meio ambiente, pois
estabelece procedimentos a serem adotados com vistas à redução de impactos e de riscos
ambientais, por meio de medidas preventivas e corretivas, e se responsabiliza pelo planejamento e
pela condução das ações em casos de emergência.

Cabe salientar também a existência da Comissão de Gestão Ambiental, instituída
mediante a Portaria DP nº 152/12 (CODERN, 2012b), constituída por uma equipe da própria
CODERN, a qual se reúne a cada três meses para proceder a Avaliação do Desempenho
Ambiental da Companhia. Dentre os integrantes, destaca-se a presença da Coordenadoria de
Meio Ambiente do Porto de Natal.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
A gestão ambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de
sustentabilidade. O SGA sugerido na norma ISO 14001 propõe alguns requisitos gerais e
implementação de política ambiental seguida de planejamento (considerando aspectos
ambientais, requisitos legais, objetivos e metas e programa de gestão ambiental),
implementação e operação, verificação e ações corretivas por parte dos administradores (ABNT,
2015).
Atualmente, o Porto de Natal não possui Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
implementado, sendo que este inclui a padronização de procedimentos, o sistema integrado de
banco de dados e a avaliação para melhorias contínuas. De forma a atender à Portaria nº
104/2009 (BRASIL, 2009), a CODERN está em busca da implementação de seu SGA visando a
certificação ambiental ISO 14001.

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
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.
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No Complexo Portuário de Natal, a CODERN e o Terminal M. Dias Branco não possuem a
certificação ISO 14001.

AÇÕES INTEGRADAS DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Devido à multiplicidade e à abrangência de impactos ambientais e socioeconômicos
que a atividade portuária pode gerar na região onde está instalada, o Plano Mestre deve
identificar a interação entre os portos, arrendatários e Terminais de Uso Privado (TUP) com
todas as entidades e órgãos que possuem a responsabilidade de zelar e administrar direta e
indiretamente os impactos da atividade portuária. Dessa forma, a interação visa ao
compartilhamento de conhecimento e experiências, buscando alternativas e soluções eficientes
para mitigar impactos negativos e potencializar impactos positivos da atividade portuária sobre
o meio ambiente, a cidade e a população do entorno.
No Complexo Portuário de Natal não foram identificadas ações integradas entre CODERN, M.
Dias Branco, prefeitura e órgãos externos visando ações em conjunto para mitigar os impactos
ambientais da atividade. Em relação ao atendimento a emergências, a CODERN criou um grupo de
trabalho com o Ibama, o Idema e a Marinha para a elaboração do Plano de Área (PA) do Complexo
Portuário.

6.2. 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, 2015d) ordenaram a
competência do licenciamento, tendo como fundamento a localização geográfica do
empreendimento e sua tipologia.
Recentemente o Governo Federal, através do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015d),
revisou a competência de processos de licenciamento que são atualmente conduzidos pelo
Ibama e 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
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TEU (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, 2015d).
Nesse âmbito, é verificada a situação atual do licenciamento ambiental do Complexo
Portuário de Natal, considerando o porto organizado e a área arrendada, verificando, ainda, suas
licenças ambientais vigentes e o atendimento às condicionantes presentes nos referidos
documentos.

PORTO ORGANIZADO
O licenciamento ambiental do Porto Público de Natal 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 Natal deu início ao seu processo de regularização no Idema em 2011,
quando o Ibama delegou o licenciamento do Porto ao órgão estadual, em razão do PRGAP.
Assim, o Idema emitiu o Termo de Referência (TR) para a elaboração de um Relatório de
Avaliação Ambiental (RAA) visando o início do processo de regularização (BRASIL; CODERN,
2012b).
Após a elaboração do RAA e do Plano Básico de Regularização Ambiental (PBRA), o
Idema solicitou os seguintes documentos para a emissão da licença:
1.
2.
3.
4.
5.

expedição do HABITE-SE do Porto de Natal;
atualização dos dados de fauna bentônica da área de influência do Porto de Natal;
projeto da Estação de Transbordo de Resíduos do Porto de Natal;
projeto da rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial do Porto de Natal;
atualização do PEI.

Atualmente, a CODERN aguarda a expedição do HABITE-SE, e a atualização dos dados
de fauna betônica foi realizada por um biólogo da CODERN, e o projeto da área de transbordo
temporária já foram entregues ao órgão licenciador para avaliação. Já o projeto da rede coletora
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e da drenagem pluvial está em fase preliminar de estudos pela equipe de engenharia, e
conforme a CODERN informou, ele será tratado como condicionante da sua licença de
regularização. Por fim, o PEI está em fase de atualização, a CODERN irá emitir um edital de
licitação para a contratação de empresa especializada
Em entrevista com a Prefeitura de Natal, os representantes afirmaram que o município
participa do licenciamento do Porto de forma consultiva, e realiza fiscalização na área portuária
quando há demanda, por exemplo, com reclamações de emissão de particulados ou do barulho
do tráfego de caminhões.

TERMINAL ARRENDADO
O terminal arrendado M. Dias Branco é licenciado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo (SEMURB), através da LO nº 045/2011 (NATAL, 2011). A LO expirou em
2015, e o terminal entrou com o pedido de renovação da licença sob o Protocolo nº
042627/2008-13.
A LO nº 045/2011 tinha como principais condicionantes:
» A emissão de ruídos de equipamentos deve atender à NR 10.151/00 e à Resolução Conama
nº 01/90.
» É vetado o lançamento de qualquer tipo de efluente em via pública ou em direção ao Rio
Potengi.
» O gerenciamento de resíduos sólidos do empreendimento deve atender à Lei Municipal nº
4.748/96 e atender, na íntegra, ao PGRS.
» A apresentação do Relatório de Impacto no Trânsito Urbano (RITUR).
» O Projeto de Drenagem Pluvial é de responsabilidade do empreendedor, podendo a
SEMURB solicitar alguns ajustes ou a adoção de outro sistema caso o implantado não
apresente a eficiência esperada.
» Os projetos deverão ser mantidos de acordo com a documentação do processo. Em casos
de modificações ou ampliações, deve ser apresentada à Secretaria para nova análise de
adequação ambiental (NATAL, 2011).

6.3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
O Complexo Portuário de Natal está localizado no Estuário do Rio Potengi, tendo suas
instalações construídas integralmente na margem direita, protegidas do mar aberto pelo molhe
da Praia do Forte. O Rio Potengi, por sua vez, destaca-se por ser um dos principais recursos
hídricos do estado do Rio Grande do Norte. Ademais, a região adjacente ao Porto de Natal inclui
as Unidades de Conservação (UC) denominadas Parque Estadual dos Mangues e Parque Estadual
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das Dunas, envolvidas nos estudos ambientais da região. A Figura 62 apresenta a localização do
Complexo Portuário de Natal e as UCs situadas no entorno.

Figura 62 – Unidades de conservação no entorno do Complexo Portuário de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Levando em consideração que a temática ambiental está inserida nos Planos Mestres, o
conhecimento da situação ambiental do Complexo Portuário é um dos instrumentos de
planejamento fundamentais para avaliações de médio e longo prazos e para a orientação das
decisões de investimentos público e privado na infraestrutura de portos e terminais.

ESTUDOS AMBIENTAIS
Entre os estudos ambientais levantados, destacam-se os Estudos de Impacto Ambiental
(EIA) e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), os quais, de acordo com a
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 001/1986, podem ser exigidos
pelo órgão ambiental para empreendimentos portuários (BRASIL, 1986).
Outros estudos recorrentes à atividade portuária são: Relatório de Controle Ambiental
(RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA), os quais são exigidos no processo de regularização
ambiental de portos e terminais portuários, de acordo com a Portaria nº 424 (BRASIL, 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 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, e à saúde e segurança do trabalhador.
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A Tabela 30 apresenta os principais documentos disponibilizados pela CODERN.
Tipo de
estudos

Ano

Órgão
licenciador

RAA

2012

Idema

PBRA

2012

Idema

Observações
Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) para a Regularização Portuária
do Porto de Natal em atendimento ao Termo de Cooperação nº
02/2009 – SEP/BR (BRASIL; CODERN, 2012b).
Plano Básico de Regularização Ambiental (PBRA) para o Porto de Natal,
apresentando os programas ambientais a serem implementados
(BRASIL; CODERN, 2012a).

Tabela 30 – Principais estudos identificados no Porto Público de Natal
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
ambientais, os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, conduzindo as atividades
potencialmente poluidoras de maneira a atender à legislação vigente sobre a atividade
portuária.
Nesse aspecto, o presente relatório apresenta a situação atual e os principais resultados
dos planos e programas ambientais desenvolvidos (Figura 63) no Complexo Portuário de Natal,
divididos de acordo com suas características.

Figura 63 – Planos e programas ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de Natal
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
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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 Natal, por meio da
documentação obtida, identificando as características da região em estudo e avaliando sua
correlação com os objetivos do Plano Mestre.

Programas de monitoramento
Como exemplo de programas de monitoramento ambientais contínuos a serem
realizados no Complexo Portuário de Natal podem ser destacados aqueles apresentados no
Plano Básico de Regularização Ambiental (PBRA) do Porto de Natal, elaborado em 2012 para a
regularização ambiental junto ao órgão licenciador Idema. Os programas ambientais incluem
monitoramento da qualidade do ar, de qualidade das águas superficiais, de sedimentos, da biota
aquática e de ruídos.
Atualmente, o PBRA foi atualizado e entregue ao órgão licenciador para aprovação, e
a CODERN irá abrir licitação para contratar empresa especializada para a execução desses
programas. Os programas de prevenção de riscos ambientais – Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) – e os planos de atendimento a emergências – Plano de Emergência Individual (PEI)
e Plano de Ajuda Mútua (PAM) – encontram-se em fase de aprovação pelo órgão licenciador.

Programa de monitoramento da qualidade do ar
Tendo em vista a movimentação de maquinário, caminhões e navios, além da
operação de moagem de trigo no terminal arrendado M. Dias Branco, as atividades na área do
Porto de Natal são fontes emissoras de Material Particulado (MP). Assim, de forma a
acompanhar os níveis de poluição atmosférica existentes na área do Porto e no seu entorno, o
PBRA propõe o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, com quatro análises por ano
em três diferentes pontos.
De acordo com o referido Plano, os parâmetros a serem analisados incluem:
» Partículas Totais em Suspensão (PTS)
» Partículas Inaláveis (PI)
» Dióxido de enxofre
» Monóxido de carbono
» Dióxido de nitrogênio (BRASIL; CODERN, 2012a).

Programa de monitoramento da qualidade das águas
O PBRA para a regularização ambiental do Porto de Natal prevê o monitoramento da
qualidade da água e de sedimentos. Os objetivos do programa são:
» Acompanhar a evolução da qualidade das águas do Rio Potengi, nas áreas de influência
direta do Porto de Natal.
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» Diferenciar os componentes de poluição hídrica provenientes da operação do Porto,
daqueles resultantes de poluição por despejos de efluentes domésticos e de outras
atividades desenvolvidas ao longo da bacia (BRASIL; CODERN, 2012a).

Assim, o monitoramento auxilia também na adoção de medidas corretivas cabíveis em
casos de contaminação do corpo hídrico por atividades portuárias. O monitoramento a ser
realizado deve incluir quatro pontos coleta, a frequência deve ser mensal, e a análise deve incluir
os seguintes parâmetros físico-químicos (BRASIL; CODERN, 2012a):
» Turbidez;

» Carbono Orgânico Total (COT);

» Temperatura;

» Nitrato;

» Ph;

» Nitrito;

» Salinidade;

» Nitrogênio amoniacal;

» Sólidos Suspensos;

» Fósforo total;

» Oxigênio Dissolvido;

» Óleos e graxas.

» Demanda Biológica de Oxigênio
(DBO);

Além desses parâmetros, as análises devem incluir metais pesados, arsênio e
coliformes termotolerantes e totais, estes últimos com o intuito de averiguar o lançamento de
efluentes sanitários. O monitoramento da qualidade das águas na área de influência do Porto
de Natal está previsto para ser iniciado após o recebimento da licença de regularização (BRASIL;
CODERN, 2012a).

Programa de monitoramento da qualidade dos sedimentos
Juntamente com o monitoramento da qualidade das águas superficiais do Rio Potengi,
o PBRA para a regularização do Porto de Natal também propôs o monitoramento dos
sedimentos do fundo do corpo hídrico. As análises de sedimentos devem incluir os metais
pesados, arsênio, COT, nutrientes e a granulometria do material (BRASIL; CODERN, 2012a).

Programa de monitoramento da biota, de bioindicadores e de
biomonitores
Visando avaliar a evolução temporal dos componentes bióticos do Rio Potengi e da sua
qualidade ambiental, o PBRA também prevê a implementação do Programa de Monitoramento
da Biota Aquática. Deverão ocorrer duas análises por ano, em cinco pontos diferentes, avaliando
os seguintes parâmetros (BRASIL; CODERN, 2012a):
» Fitoplancton;

» Zoobentos;

» Zooplancton;

» Clorofila.

O monitoramento da biota aquática é necessário tendo em vista a interface direta das
atividades do Porto de Natal com o ecossistema hídrico do Rio Potengi, podendo resultar em
interferências sobre este. Por fim, o monitoramento também identifica a introdução de espécies
exóticas, que está relacionada à operação portuária, e que ocorre por meio das águas de lastro
e de tanques de dejetos (BRASIL; CODERN, 2012a).
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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 (BRASIL, 2014b), estabelece que todo navio, nacional ou
estrangeiro, realize troca de água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas e em um local com,
no mínimo, 200 metros de profundidade. Os navios devem enviar formulários preenchidos com
informações das trocas realizadas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
(BRASIL, 2009) e para a Diretoria de Portos e Costas (BRASIL, 2014b). Além disso, a Portaria SEP
nº 104/2009 (BRASIL, 2009) que dispõe sobre a criação do SGA e, através deste instrumento,
constitui como competência do SGA, o monitoramento ambiental da introdução de espécies
exóticas invasoras.
Atualmente, a CODERN não realiza monitoramento da água de lastro. A execução do
monitoramento de biota aquática prevista no PBRA irá auxiliar na identificação de espécies
exóticas. Embora este monitoramento não seja de dever da Autoridade Portuária ou dos
arrendatários, por meio de condicionantes das licenças de operação, a ausência de controle
dessa atividade pode causar desequilíbrio ecológico, danos à saúde pública e prejuízos
econômicos (BRASIL, 2010a).

Programa de monitoramento de ruídos
Por meio do Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) do Porto de Natal, realizou-se em
2011 o monitoramento de ruídos, em conformidade com a Norma Brasileira (NBR) 10151 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2000). Os resultados apresentaram alguns
pontos com níveis elevados de pressão sonora, identificando a necessidade da implementação
de um Programa de Monitoramento de Ruídos (BRASIL; CODERN, 2012b).
Assim, visando atender a Resolução Conama nº 001/90 e a NBR 10.151/87 (ABNT,
2000) , a CODERN deve implementar o programa, conforme descrito no PBRA, de forma evitar
que elevados níveis de ruído possam prejudicar o conforto acústico no entorno portuário e
causar problemas de saúde na população e colaboradores portuários. As campanhas de
monitoramento deverão ser mensais com a medição de ruídos ambientais e oito pontos dentro
da área portuária (BRASIL; CODERN, 2012a).

Programas de gerenciamento
Em relação ao gerenciamento ambiental, que é um instrumento de Gestão Ambiental
portuária, os portos podem ser tratados de forma diferente, de acordo com a sua situação, se
já instalados ou se ainda estão em vias de serem instalados. No caso de empreendimentos já
instalados, a análise se torna mais objetiva devido à existência de problemas reais e concretos.
Já em expansões ou em novos projetos portuários, a análise dos impactos ambientais é
subjetiva.
Como exemplo de programas de gerenciamento, podem ser destacados aqueles
relacionados ao gerenciamento de riscos ambientais, à saúde e segurança do trabalhador, ao
atendimento a emergências e aos resíduos sólidos e efluentes.
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Gerenciamento de riscos ambientais
Em relação ao gerenciamento de riscos, é importante distinguir os programas de
gerenciamento de riscos ambientais dos programas de gerenciamento de riscos à saúde e
segurança do trabalhador, embora muitas vezes estes sejam temas indissociáveis. No que se
refere ao gerenciamento de riscos ambientais, é realizado o Programas de Gerenciamento de
Riscos (PGR).
De modo geral, os documentos de PGR trazem informações de procedimentos de
segurança adotados, revisão de riscos de processos, manutenção e integridade de sistemas
críticos, capacitação de recursos humanos, investigação de incidentes e auditorias. De forma
mais completa, o documento pode conter um inventário dos produtos manejados no terminal
e seus possíveis riscos. Além disso, deve conter informações detalhadas da metodologia no
manuseio de tais materiais, como equipamentos utilizados pelos funcionários para operação e
condição de integridade destes. Outras questões de gerenciamento de riscos também devem
estar descritas neste programa, podendo ser sistemas de monitoramento, conferência, barreiras
físicas, sistemática de manutenção de equipamentos e treinamento dos operadores.
O PGR do Porto de Natal foi elaborado em 2016 e atualmente está em aprovação pelo
órgão licenciador. Inicialmente foi feita a caracterização do empreendimento quanto à
periculosidade. Foi identificada a presença de substâncias líquidas e gasosas que têm potencial
de causar danos ao ser humano e ao meio ambiente, sendo necessário o gerenciamento dos
riscos das atividades no Porto de Natal (CODERN, 2016f).
O PGR de Natal identificou o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e o óleo diesel como as
substâncias inflamáveis de interesse, e descreve os processos e operações que incluam o
manuseio desses produtos. Além disso, o documento descreve, através da Análise Preliminar de
Perigo (APP), as situações de riscos envolvendo as operações no Porto de Natal.
Dentre as situações descritas, está o vazamento de óleo diesel (em pequena e em
grande escala), incêndios, queda de contêineres, explosões, queda de nível de trabalhadores,
colisão entre embarcações ou entre embarcações e cais e vazamento de GLP. Para cada situação,
são descritos os efeitos nos trabalhadores envolvidos, no meio ambiente e nas instalações, a
probabilidade de ocorrência, a severidade, a classificação e as medidas preventivas para evitar
tais ocorrências (CODERN, 2016f).
As medidas preventivas incluem: criação da Brigada de Resposta a Emergências;
inspeções periódicas da equipe de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da CODERN; elaboração
do Plano de Emergência Individual (PEI) e do Plano de Controle de Emergências (PCE);
manutenção preventiva nos sistemas de combate a incêndios; e promoção de cursos e
treinamentos aos trabalhadores envolvidos nas operações com cargas perigosas (CODERN,
2016f).
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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:
» Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
» Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
» Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

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), que
prevê o gerenciamento de riscos à saúde do trabalhador, e como premissas básicas estabelece
requisitos, orienta e recomenda ações de gestão para prevenir ocorrências de acidentes
ambientais que possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores portuários, bem
como a segurança da população do entorno e do meio ambiente (BRASIL, [2017?]).
Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (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.
O Porto de Natal elaborou seu PPRA em 2016, e avaliou os riscos do ambiente de
trabalho de cada setor portuário. Para a guarda portuária, os setores de meio ambiente, de
engenharia e operações, os principais riscos identificados foram ruídos contínuos, radiações não
ionizantes, poeira de trigo, sobrecarga cognitiva e riscos de acidentes. Para os setores
administrativos da CODERN foram identificados principalmente riscos quanto à sobrecarga
cognitiva, movimentos repetitivos e stress (CODERN, 2016g).
Além da identificação dos riscos, o PPRA aponta a fonte geradora de cada risco para
cada setor portuário, o tipo de exposição (se é eventual, frequente, de curta ou longa duração),
os possíveis danos à saúde e as medidas de controle necessárias para prevenir os riscos.
O planejamento anual do PPRA da CODERN inclui as metas para melhorar as condições
de trabalho e garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, como elaborar e implementar o
plano de manutenção e inspeção das instalações elétricas, implantar e manter sinalização
educativa e de segurança nas áreas de trabalho e manter as áreas limpas e organizadas
(CODERN, 2016g).
Em relação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), tratase 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.
O PCMSO pode ser visto como a continuidade do PPRA, sendo o PPRA voltado ao
ambiente de trabalho e o PCMSO à saúde do trabalhador. A CODERN conta com o PCMSO

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

133

PLANO MESTRE

elaborado em 2016, contendo os grupos de risco (função), a frequência e o tipo de exames a
serem realizados em cada setor (CODERN, 2015b).
Além do PPRA e do PCMSO, a CODERN possui o Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado a partir da determinação de agentes nocivos físicos,
químicos e biológicos no PPRA. O LTCAT tem como objetivo quantificar os níveis de exposição
aos riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos) para diversas funções exercidas no local,
mantendo, assim, os trabalhadores segurados e monitorados como regem a NR-7 (BRASIL,
1978a) e a NR-9 (BRASIL, 1978b). De acordo ainda com a NR-15, os profissionais que estiverem
expostos a condições de trabalho em desacordo com a norma, consideradas, portanto,
insalubres, devem receber pagamento adicional respectivo (BRASIL, 2015a).
O LTCAT para o Porto de Natal avaliou o nível de ruído nos diferentes setores da
CODERN, indicando quando é necessário uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou
não. Nesse caso, trabalhadores portuários, pedreiros, eletricistas de manutenção, engenheiros
e técnicos de segurança e de meio ambiente devem utilizar abafador de ruído quando
necessário (CODERN, 2015a).

Gerenciamento de recursos de atendimento a emergências
Em relação ao atendimento a emergências, por se tratar de uma área portuária, dois
documentos são obrigatórios, conforme resoluções e normas técnicas, e visam gerenciar os
recursos disponíveis na ocorrência de acidentes:
» Plano de Emergência Individual (PEI);
» Plano de Controle de Emergência (PCE);
» Plano de Ajuda Mútua (PAM).

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, 2008b).
Inicialmente, o PEI do Porto de Natal foi elaborado em 2012, o qual identificou os
cenários acidentais com óleo, e as ações de resposta necessárias. Para a identificação dos
cenários, foram levadas em consideração as atividades envolvendo armazenamento, embarque,
transporte e transbordo e atividades que possam interferir no meio ambiente ou que possam
causar vazamentos (CODERN, 2012a).
Dentre os principais cenários identificados no PEI estavam:
» Vazamento de óleo da embarcação por causa de um choque mecânico;
» Vazamento de óleo da embarcação devido à fadiga do casco;
» Colisão com os navios ancorados devido ao excesso de velocidade na faixa de cais;
» Queda de máquina no rio devido à falha mecânica.

O PEI ainda simulou o vazamento para o pior caso possível, que seria uma descarga de
óleo igual à capacidade máxima de um tanque de navio graneleiro, no caso do Porto de Natal.

134

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

Sendo assim, o documento atende aos diferentes volumes de óleo potencialmente derramados,
dimensionado para vazamentos de até 86,95 m³ de volume de descarga (CODERN, 2012a).
Dentre as ações de respostas para as emergências estão a emissão do alarme inicial
interno, o qual faz parte do sistema de alerta de derramamento de óleo, e a comunicação do
acidente. Tal comunicação deve incluir o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), o Idema e a Capitania dos Portos (esta última, caso o volume de
óleo derramado seja maior que 800 litros). Ademais, deve ser feita uma comunicação de
acompanhamento do acidente, caso este tenha uma proporção maior, e uma comunicação de
encerramento.
Assim, o Porto de Natal conta com uma Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) que
é responsável pelas operações no mar, em terra, e pelas ações de limpeza e destinação de
resíduos. Dessa forma, a equipe possui diferentes funções preventivas e de mitigação dos
impactos causados pelo acidente. Os equipamentos previstos no plano incluem bomba para
remoção de óleo, barreiras de contenção, barreiras e mantas absorventes, tambores metálicos
e EPIs (CODERN, 2012a).
O PEI do Porto de Natal também descreveu os procedimentos a serem realizados em
casos de acidente, que incluem:
» Procedimento de interrupção de descargas de óleo devido a choque mecânico ou falha
estrutural;
» Contenção do derramamento de óleo;
» Proteção de áreas vulneráveis;
» Monitoramento da mancha de óleo;
» Dispersão mecânica e química do óleo derramado;
» Procedimentos para limpeza das áreas atingidas;
» Coleta e disposição dos resíduos gerados;
» Procedimentos para deslocamentos dos recursos;
» Obtenção e atualização de informações relevantes;
» Registro das ações de resposta;
» Procedimentos para proteção de populações;
» Procedimentos para a proteção da fauna.

Por fim, o PEI previu também os critérios para o encerramento das operações de
resposta, desmobilização de pessoal, equipamentos e materiais empregados, e treinamentos
(CODERN, 2012a). Atualmente, a CODERN aguarda para abrir o processo de licitação para
contratação de uma empresa especializada para a atualização do PEI, considerando novos
cenários e com modelagem para avaliar as respostas necessárias.
Já o Plano de Controle de Emergência (PCE) é um documento exigido pela NR 29
(Segurança e Saúde no Trabalho Portuário) e tem por objetivo: “Regular a proteção obrigatória
contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar
as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários” (BRASIL,
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1997b). O PCE abrange também cenários emergenciais com impactos sobre o meio ambiente e,
portanto, será também um instrumento de contingência em caso de acidentes ambientais.
O PCE do Porto de Natal foi elaborado em 2016 e estabelece procedimentos técnicos
e administrativos a serem adotados em situações de emergência que possam ocorrer, visando
proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Com base nos cenários acidentais descritos no
PGR do Porto (CODERN, 2016f), o PCE define procedimentos básicos para resposta a
emergências, incluindo ações para mitigar a contaminação do rio e do solo e a evacuação da
área (CODERN, 2016e).
O PCE da CODERN também define as ações necessárias para cada tipo de acidente, por
exemplo, acidentes com ou sem vítima fatal, vazamento de líquido inflamável em terra e no
mar, vazamento de gás inflamável, incêndio, explosão e queda de contêiner. Assim, são
definidas ações necessárias para cada situação e os responsáveis pelas ações. No programa,
ainda são descritos todos os recursos humanos e materiais disponíveis para as situações e a
definição de metas anuais, como a compra de equipamentos específicos, a promoção da
capacitação da comunidade portuária e dos membros da Brigada de Resposta, além da
divulgação do PCE (CODERN, 2016e).
Já o Plano de Ajuda Mútua (PAM) está previsto na Lei Federal nº 9.966/00 (BRASIL,
2000) e é descrito como um documento ou uma junção de documentos que contenha
informações sobre a forma de atuação conjunta dos seus integrantes na resposta a emergências
nas suas instalações. A atuação ocorre mediante a utilização de recursos humanos e materiais
colocados à disposição do plano, sob a coordenação do participante atingido pela emergência
ou das autoridades competentes (federais, estaduais e municipais) responsáveis pela resposta
a emergências.
O PAM é um documento elaborado com a finalidade de orientar medidas técnicas e
órgãos a serem acionados para controlar e cessar acidentes, e é gerenciado por uma comissão
eleita pelos seus participantes. Assim, é estabelecido um calendário anual de treinamento para
os participantes do PAM e, então, são realizados registros para avaliação dos resultados obtidos.
Além disso, são efetuadas visitas às instalações de atendimento a emergências para facilitar as
ações integradas e a verificação das plenas condições de utilização dos recursos.
O PAM do Porto de Natal foi elaborado em 2016 e está em fase de aprovação pelo
órgão licenciador. O plano visa a atuação conjunta dos integrantes em situações de cenários
acidentais, incluindo principalmente os seguintes cenários:
» Incêndio ou explosão;
» Vazamento ou derrame de produtos perigosos;
» Queda de homem ao mar;
» Condições adversas de tempo que afetam a segurança das operações portuárias;
» Poluição ou acidente ambiental;
» Socorro a acidentados (CODERN, 2016c).

Ademais, o PAM está em consonância com o PCE do Porto de Natal, e sugere que sejam
seguidas as ações descritas no PCE para os cenários acidentais. Ainda, todos os integrantes
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devem disponibilizar a sua Brigada de Resposta a Emergências, e devem realizar a aquisição de
materiais e recursos que fiquem à disposição de todos os atores.
Além disso, os integrantes devem disponibilizar recursos humanos para o atendimento
a emergências, combate a incêndios, primeiros socorros, transporte e manuseio de produtos
perigosos, trabalho em altura, segurança nos trabalhos com eletricidade e técnicas de
salvatagem aquática (CODERN, 2016c). Atualmente os integrantes do PAM são: CODERN, M.
Dias Branco e CMA CGM.

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

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Porto de Natal foi
elaborado em 2010 e atualmente está em fase de atualização pela CODERN, com previsão para
finalização no segundo semestre de 2018.
O inventário do PGRS identificou que os resíduos gerados são classificados como
grupos A, B, D e E, de acordo com a NBR 10004/04 (ABNT, 2004). O Plano definiu, ainda, a
segregação dos diferentes tipos de resíduos de acordo com cores, os quais serão acondicionados
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separadamente, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2008 (ANVISA, 2008;
CODERN, 2010a).
Os resíduos do Grupo A, que são oriundos de ambulatório e sanitários de
embarcações, devem passar por esterilização física, quando necessário, e ser destinados
semanalmente à empresa especializada. Já os resíduos do Grupo B, que incluem pneumáticos,
pilhas, baterias, lâmpadas e embalagens de produtos químicos, são destinados à empresa
especializada semestralmente.
Os resíduos do Grupo D são subdivididos em resíduos recicláveis, os quais são coletados
quinzenalmente e encaminhados a cooperativas de coleta seletiva, e em rejeitos, que são
destinados ao aterro sanitário duas vezes por semana. Por fim, os resíduos do Grupo E, que são
materiais perfurocortantes da operação, são coletados semestralmente e enviados à empresa
especializada (CODERN, 2010a). Atualmente, o PGRS da Autoridade Portuária encontra-se em
fase de atualização, em razão das solicitações feitas pelo órgão ambiental.
Já o terminal arrendado M. Dias Branco possui um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI), atualizado em 2013. Os resíduos do terminal incluem
resíduos de serviço da saúde, materiais recicláveis, resíduos orgânicos, resíduos perigosos e
rejeitos. Além disso, o departamento de meio ambiente do terminal monitora os setores quanto
à disposição da coleta seletiva. Assim, semanalmente é realizada a verificação da correta
separação dos resíduos nos recipientes indicados de coleta seletiva. Ademais, a classificação dos
resíduos estipula suas destinações, dentre as quais estão: aterro sanitário, incineração,
Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), reutilização e descontaminação.
Por fim, o PGRSI do arrendatário prevê ainda treinamentos com os colaboradores sobre coleta,
segregação e armazenamento, além de ações de redução na geração de resíduos sólidos (M.
DIAS BRANCO, 2013).

Gerenciamento de efluentes líquidos
Em relação ao gerenciamento dos efluentes líquidos, a área sul do Porto de Natal é
conectada à rede coletora municipal de esgoto, enquanto que a área norte do Porto Organizado
apresenta tanques sépticos, que são limpos anualmente.
A CODERN informou ainda, por meio de questionário on-line e via contato telefônico,
que, como parte das exigências do Idema para a regularização ambiental do Porto de Natal, será
elaborado e executado o projeto de rede coletora de esgoto para essa área, assim como toda a
rede de drenagem do Porto. A equipe de engenharia da CODERN será responsável pelos estudos,
porém conforme informado pela autoridade portuária em março de 2018, o projeto está em
fase preliminar de estudos e traçados, não possuindo ainda um prazo para a sua finalização.

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
Natal 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,
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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.
O PBRA do Porto de Natal previu um Programa de Educação Ambiental e de
Comunicação Social a ser executado pela CODERN para a comunidade portuária e o público
externo (BRASIL; CODERN, 2012a). O Programa inclui:
» Palestra motivacional “Nós fazemos parte do Porto de Natal”;
» Palestra “Vamos cuidar do Rio Potengi”;
» Palestra “Saneamento e Saúde – Como fazer a nossa parte?”;
» Distribuição de material educativo “Vamos cuidar do Rio Potengi”;
» Distribuição de material educativo “Comportamento responsável no Porto e na cidade de
Natal”;
» Oficia didática “Meio Ambiente o Meu Ambiente”;
» Reuniões informativas com as lideranças locais;
» Pesquisa de opinião sobre o nível de informação local a respeito das atividades portuárias;
» Boletim informativo “Porto Nosso” (BRASIL; CODERN, 2012a).
Apesar do planejamento para a execução do programa, atualmente este não está sendo
executado. A CODERN busca iniciar o processo de licitação de empresa responsável pela atualização
dos programas ambientais, incluindo o Programa de Educação Ambiental e o de Comunicação Social.
Ressalta-se o interesse da CODERN em atualizar estes últimos dois programas, principalmente para
incluir ações mais efetivas e que tenham resultados positivos tanto para a comunidade quanto para
a Autoridade Portuária.

Independentemente do processo de regularização ambiental, o Porto de Natal realiza
outras ações socioambientais entre seus colaboradores. Em 2014 e 2015 foi realizada a Semana
da Saúde do Homem Portuário (SSHP). Ambas as semanas tiveram como objetivo a verificação
e a melhoria da saúde e segurança do trabalhador portuário, e contaram com palestras, Circuito
Saúde nas instalações portuárias (para realização de exames médicos) e imunizações (CODERN,
2014; CODERN, 2015d).
Em 2016, o Porto de Natal realizou também a ação Saúde nos Portos, incluindo
palestras sobre a saúde do homem e saúde da mulher, triagem e preenchimento de fichas de
saúde dos trabalhadores, assistência psicológica, fisioterápica, odontológica e nutricional, além
de vacinação e exames. A ação também incluiu o Programa Ambiental do Transporte, a fim de
reduzir os poluentes atmosféricos emitidos pelos veículos que transitam pela área do Porto. Os
veículos foram vistoriados com o intuito de avaliar a o uso racional de combustível e emissão de
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poluentes, dos quatro veículos avaliados, apenas um foi considerado “reprovado” no programa
(BRASIL; CODERN; SEST SENAT, 2016). Mais informações sobre essa iniciativa da CODERN são
descritas no Capítulo 7 (Relação porto-cidade).

SENSIBILIDADE AMBIENTAL
A região do Complexo Portuário de Natal, 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), além dos riscos de
acidentes com vazamento de óleos e incêndios.
Quanto aos recursos hídricos da região, o manancial do Rio Potengi sofre com uma
série de intervenções antrópicas, como a supressão da mata ciliar e da vegetação de mangue, o
aporte de efluentes in natura, o descarte inadequado de resíduos, a atividade de indústrias de
beneficiamento de couro, têxteis e papel, a forte presença da carcinicultura e ainda a ocupação
desordenada da área (ARRASCOZA, 2011). Em consequência dessas ações, observam-se
impactos negativos, a exemplo da degradação da qualidade da água (LOPES et al, 2016). Nesse
sentido, o PBRA do Porto de Natal identificou a necessidade da implementação do
monitoramento da qualidade da água superficial do Rio Potengi, a fim de avaliar e prevenir os
impactos causados pela atividade portuária nos meios bióticos e físico do corpo hídrico,
conforme já citado anteriormente.
No que tange às Unidades de Conservação (UC), destaca-se o Parque Estadual das
Dunas, que dista aproximadamente 3 km do Porto e está dentro da área de influência indireta
do referido empreendimento. Criado por intermédio do Decreto Estadual nº 7.237/1977 (RIO
GRANDE DO NORTE, 1977), esta área de 1.172 hectares consiste na primeira UC do estado do
Rio Grande do Norte, sendo parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O Parque
é administrado pelo Idema, dispondo de Plano de Manejo e de Plano de Operação. Salienta-se
que o Plano de Manejo estabelece cinco zonas de proteção, cada uma com seu objetivo
específico, ao passo que o Plano de Operação abrange os programas de Manejo Ambiental, de
Uso Público e de Operacionalização (PARQUE DAS DUNAS, 2013; 2015). O Plano de manejo do
parque não define ameaças para a UC, e seu zoneamento não afeta a atividade portuária. Os
principais conflitos identificados no parque são ocupação ilegal nas áreas limítrofes e fossas
clandestinas (CASTRO, 2009b).
A Figura 64 apresenta as áreas de sensibilidade ambiental no entorno do Complexo
Portuário de Natal, com a identificação do Manguezal do Potengi (áreas de APP às margens do
rio) e do Parque Estadual das Dunas.
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Figura 64 – Unidades de Conservação e sensibilidade ambiental no entorno do Complexo Portuário de
Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em relação ao ecossistema local, constata-se a presença de vegetação de mangue na
margem esquerda do Rio Potengi, inserido na área de influência direta do meio biótico, distando
menos de 1 km do Porto de Natal. Contemplando 824,43 hectares, o Idema está em processo
de análise para criação da UC Parque Estadual dos Mangues do Potengi, haja vista a fragilidade
desse ecossistema, que é caracterizado pela sua biodiversidade e relevância histórica (CAU/RN,
2017; IDEMA, 2017). Assim como o Estuário do Rio Potengi, a área de mangue também é
altamente degradada, com relatos de queimadas, extração de madeira e despejo de efluentes.
Cabe enfatizar que o Manguezal do Potengi é integrante da Zona de Proteção Ambiental (ZPA –
08) do município de Natal, criada por intermédio do Plano Diretor de 1994. A delimitação da
referida Zona ficou incumbida ao Plano Diretor de 2007, porém o processo de regularização
ainda não foi concluído (NATAL, 2016c).
No que diz respeito ao uso e ocupação do solo no entorno do Complexo Portuário de
Natal, o município é marcado pelo intenso crescimento populacional ao longo dos anos, com a
ocorrência de ocupações desordenadas e irregulares. Como exemplo dessa situação, tem-se a
comunidade ribeirinha do Canto do Mangue, inserida na área adjacente ao Porto (BRASIL;
CODERN, [2012?]). Na ocorrência de acidentes, essas áreas próximas tornam-se vulneráveis e
podem ser gravemente afetadas, inclusive com risco de vítimas fatais devido a possíveis
incêndios.
Destaca-se ainda a importância da finalização e da implantação do PEI do Porto de
Natal, tendo em vista a localização do Porto e sua proximidade com ecossistemas frágeis, como
o Manguezal do Potengi. Na ocorrência de acidentes, é necessário que o Porto esteja preparado
para conter possíveis vazamentos e remediar o ambiente com a maior rapidez possível.
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6.4.

PRINCIPAIS PONTOS IDENTIFICADOS

Como já ressaltado, o Porto de Natal ainda não se encontra regularizado
ambientalmente, de acordo com o Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002). O processo iniciou em
2011 com o órgão licenciador estadual (Idema), e após a elaboração dos estudos exigidos pelo
órgão, a CODERN aguardou a emissão da licença. Entretanto, o Idema julgou necessário a
atualização de alguns documentos, incluindo o PEI, a elaboração do projeto da estação de
transbordo de resíduos, do projeto da rede de esgotamento sanitário e de drenagem e a emissão
do HABITE-SE do Porto de Natal.
Além disso, o PBRA do Porto de Natal foi atualizado e está em fase de aprovação pelo
órgão licenciador, para assim dar início à contratação de empresa responsável pela execução
dos monitoramentos ambientais, de educação ambiental e comunicação social.
Em termos de gerenciamento de riscos e atendimento a emergências, o PGR, PCE e
PAM foram atualizados em 2016, e estão em fase de aprovação pelo órgão licenciador.
Entretanto, o PEI e o Plano de Área, que também são documentos voltados para o atendimento
a situações de emergência, não estão implementados. O PEI encontra-se em fase de licitação
para contratação de empresa para elaboração e execução e o Plano de Área encontra-se na
etapa de discussões com as empresas envolvidas para posterior elaboração.
Quanto ao gerenciamento de resíduos, o PGRS do Porto de Natal foi elaborado em
2010, entretanto não foi aprovado pelo órgão, necessitando de atualização, já prevista para
2018. Por outro lado, quanto ao gerenciamento de efluentes líquidos, parte do Porto já é
conectada à rede coletora pública. Para a área que ainda possui fossas sépticas, a CODERN está
elaborando o projeto da rede coletora, conforme pedido do Idema.
A gestão ambiental da CODERN está em fase de consolidação, de forma que o SGA
ainda não está estruturado, e, portanto, não há previsão de certificá-lo com a ISO 14001. Por
fim, destaca-se que a CODERN está buscando a adequação do Porto de Natal perante as
legislações ambientais, de forma a melhorar o sistema de gestão ambiental, associado a metas
graduais de qualidade ambiental.

142

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

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 Natal
abrange o território do município de mesmo nome, onde estão localizados o Porto Público e o
arrendatário M. Dias Branco.

7.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Em 1535, Portugal organizou uma expedição com fins de ocupação, direcionada às
terras da colônia cedidas a donatários. A ocupação da capitania, que na atualidade corresponde
ao território do Rio Grande do Norte, estabeleceria as bases para a colonização como forma de
manutenção das terras portuguesas frente às invasões holandesas. A expedição portuguesa
encontrou resistência francesa, aliados aos indígenas potiguares, e não obteve sucesso (IBGE,
2016a).
Em 1597, houve nova expedição portuguesa visando a reconquista da capitania, onde
atualmente se localiza Natal. A construção da Fortaleza dos Reis Magos deu-se como estratégia
defensiva portuguesa, que eventualmente ganhou a posse das terras a nordeste da colônia. A
fortaleza, fundada para a vigília da entrada da barra, foi a base para a formação de um povoado
às margens do Rio Potengi, uma vez que garantiu segurança para a população e favoreceu a
ocupação das terras (NATAL, [2017?]). Entretanto, o desenvolvimento da cidade ocorreu em
uma área relativamente distante da fortaleza. Segundo os historiadores, o plano elevado onde
atualmente encontra-se a Praça André de Albuquerque, no centro da Cidade Alta, é o núcleo do
sítio histórico urbano de Natal (NATAL, 2008b).
A Figura 65, de 1633, ilustra de forma representativa a importância da Fortaleza do
Santos Reis para a região naquele período.
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Figura 65 – Representação gráfica de Natal em 1633
Fonte: História RN (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A ocupação do território de Natal, haja vista sua posição geográfica, levou à expansão
e consolidação da colonização rumo à Região Norte (SOUSA, 2004), que também estava
condicionada à geografia do estado do Rio Grande do Norte, e às características das regiões
litorâneas, do agreste e dos sertões (GOMES, 2009). O processo de urbanização de Natal deu-se
de forma vagarosa. Durante o século 18, a cidade ocupava a área dos bairros que hoje
denominam-se Cidade Alta e Ribeira (SOUSA, 2004). A Praça André de Albuquerque, localizada
no centro da Cidade Alta, é considerada o núcleo fundacional do sítio histórico urbano de Natal
(NATAL, 2008b). Em 1599, o povoado foi elevado à categoria de vila, com a atribuição da
nomenclatura de Natal, e em 1599, com a Lei Municipal nº 92, houve a criação do distrito
denominado Natal (IBGE, 2016a).
Os primeiros ciclos da economia colonial do Rio Grande do Norte foram o da cana-deaçúcar e da produção bovina (GOMES, 2009). A demanda para escoamento da produção
açucareira no estado teve grande expansão na metade do século 19. Dessa forma, o Porto de
Natal começou a ser idealizado devido à pressão dos empresários potiguares (CODERN, 2010b).
O modo de produção repercutiu na forma de ocupação e uso do solo das cidades nordestinas,
baseado em estrutura fundiária concentrada, produção agrícola extensiva, trabalho escravo e
grande pobreza rural. Em decorrência das precárias condições de vida no interior do estado, os
deslocamentos populacionais em busca de melhores perspectivas tornaram-se constantes
(GOMES, 2009).
Como complemento à produção de açúcar e gado, em decorrência da Primeira Guerra
Mundial, o sal e o algodão ocuparam posição de destaque e se tornaram elementos
estruturantes da economia estadual. Em 1820 houve a criação da alfândega em Natal, de forma

144

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

a romper com a dependência comercial de Pernambuco. Essas atividades provocaram uma
reestruturação urbana através do reequipamento das estruturas produtivas ao longo do século
19 e no início do século 20 (GOMES, 2009), que fundamenta a implantação de uma
infraestrutura portuária no estado do Rio Grande do Norte, incluindo a construção do Porto de
Natal nas primeiras décadas do século 20.
Até início do século 20, o processo de urbanização de Natal deu-se de forma lenta. O
incremento populacional no período acarretou a expansão do município e da infraestrutura
associada, direcionando investimentos para transporte, água, esgoto, iluminação, calçamento,
abertura de ruas e possibilitando a ocupação e a formação de novos bairros (SOUSA, 2004).
Conforme analisado por Gomes (2009), há clara relação entre os principais núcleos urbanos e
os nós dos sistemas ferroviário e rodoviário em Natal. O vínculo é indício de que os acessos
físicos entre municípios são condicionantes formais históricos e desdobram-se na atual
configuração espacial na qual se inserem a cidade e o Porto de Natal.
A Rua Chile é exemplo dessa relação. Localizada no centro histórico e vizinha ao Porto
de Natal, foi a primeira via paralela ao Rio Potengi, no bairro que hoje se denomina Ribeira, onde
foram instalados os armazéns para produtos exportados pela província, como açúcar e algodão.
As primeiras edificações de pedra e cal foram erguidas a partir de 1850, apesar de existirem
registros de concessão de terras pelo Senado da Câmara de Natal, desde 1731 (NATAL, 2008b).
Chamada historicamente de Rua do Comércio e também de Rua da Alfândega, era local onde os
principais comerciantes da província realizavam negócios de importação e exportação da
mercadoria que era guardada em armazéns, instalados próximo ao Porto. Além de centro
econômico, a rua conformava o centro do poder político da capital potiguar, uma vez que o
logradouro abrigava o sobrado no qual se instalava a sede administrativa provincial (NATAL,
2008b). O crescimento do bairro Ribeira destacou-se no início do século 20, em virtude da
aplicação de grandes investimentos na infraestrutura urbana do local. Além de receber as
instalações portuárias, o bairro ampliou o comércio, abrigou a sede do antigo palácio do
governo, construiu o primeiro cinema da cidade e o melhor teatro da cidade.
No contexto de transição do período imperial para o republicano, com a Proclamação
da República do Brasil em 1889, houve a elaboração de um plano de expansão para Natal. Em
1901, o arquiteto Giacomo Palumbo desenvolveu um estudo com proposições urbanísticas,
denominado Projeto Cidade Nova (SIQUEIRA, 2013). Posteriormente, em 1929, Antônio
Polidrelli produziu o Plano de Sistematização de Natal, e em 1935 foi solicitada ao escritório
Saturnino de Brito a elaboração do Plano Geral de Obras. Os planos propunham alterações
estéticas e a implementação de projetos com padrão higienista, caracterizados por ruas largas
e canteiros arborizados (SOUSA, 2004)
Em 14 de dezembro de 1922 foi aprovado o projeto inicial do Porto de Natal. Dez anos
depois da autorização, foi assinado pelo então presidente Getúlio Vargas o Decreto nº 21.995,
para a criação do Porto. As obras começaram em 1928, e a inauguração ocorreu em 1932
(CODERN, [2017?]). Posteriormente, houve a remodelação do Porto de Natal e da navegação
costeira a vapor, e os primeiros trechos ferroviários foram implantados no estado, conectando
as regiões litorânea, central e oeste (GOMES, 2009). A Figura 66 ilustra o cais do Porto em 1957,
já em operação com os investimentos realizados.
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Figura 66 – Porto: Município de Natal 1957
Fonte: IBGE (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, houve a implantação da base militar
norte-americana em Parnamirim (município vizinho a Natal), a qual atraiu milhares de soldados,
brasileiros e norte-americanos, em virtude de seu comércio e de sua agitada vida noturna
(NATAL, 2008b). A atuação de novos agentes e os investimentos advindos remodelaram os
espaços edificados e intensificaram a expansão urbana de Natal, que passou a crescer
interligada ao município de Parnamirim (GOMES, 2009).
A partir dos anos 1970, as secas empobreceram a agricultura e a pecuária do estado.
Concomitante, ocorreu a modernização e mecanização da produção do sal, aliada à exportação
através do Terminal Salineiro de Areia Branca. Da mesma forma, foram realizados investimentos
nos setores industriais de alimentos e instalação e consolidação de parques e indústrias têxteis,
impulsionando as movimentações portuárias. Nesse cenário, a Companhia Docas do Rio Grande
do Norte (CODERN) foi criada a partir do Decreto nº 66.154, de 3 de fevereiro de 1970, mas a
administração do Porto de Natal foi atribuída à CODERN somente em 1983 (CODERN, [2017?]).
Em meados da década de 1970, também ocorreu a descoberta de campos de petróleo
no estado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), o que desencadeou variados investimentos
e a instalação de serviços na região (GOMES, 2009). Posteriormente, houve a implementação
do Gasoduto de Natal e Guamaré, e, a partir desse momento, o Porto de Natal passou a escoar
produtos derivados de petróleo (PETROBRAS, 2018).
No decorrer dos anos 1970, a região também recebeu diversos investimentos em
atividades turísticas, por parte dos planos nacionais de desenvolvimento, como a construção de
hotéis e da Via Costeira em Natal. Dessa forma, inicia-se o movimento de ocupação das margens
urbanas, já consolidada nas regiões litorâneas. Nesse período, houve notável urbanização e
expansão das áreas periféricas de Natal. No mesmo período, há o surgimento de outros centros

146

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

regionais, tais como Caicó, Macau, Currais Novos, Açu, Ceará-Mirim e Areia Branca (GOMES,
2009).
Já nos anos 1980, houve intensificação da urbanização nas proximidades de Natal,
Parnamirim e Macaíba e novos centros urbanos destacaram-se, como Santa Cruz, João Câmara,
Pau dos Ferros e Nova Cruz. Nesse período, houve continuação de investimentos no setor
turístico com a implementação de programas, e o setor de industrialização teve intenso
crescimento. Dessa maneira, este último setor destacou-se economicamente em âmbito
estadual, com a implantação de distritos industriais nos entornos de Natal e Mossoró. O foco
nas atividades relacionadas à extração de petróleo e à fruticultura irrigada para exportação
impulsionou as atividades portuárias. Porém, grande parte dos produtos eram escoados pelos
portos de Fortaleza, Recife e Cabedelo, na Paraíba, de forma a revelar a inadequação do Porto
de Natal à demanda do mercado externo (GOMES, 2009).
A Figura 67 apresenta a evolução da ocupação do território no entorno do Porto de
Natal. É possível identificar que a primeira porção territorial ocupada corresponde à planície
costeira, onde se localiza o Porto de Natal. Posteriormente, houve a ocupação das áreas
periféricas, correspondente ao litoral.

Figura 67 – Mancha urbana do entorno do Porto de Natal
Fonte: Natal (2007b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A partir dos anos 1990, a cidade de Natal efetivamente insere-se na lógica global de
produção dos espaços urbanos, através da integração metropolitana pela orla marítima como
resultado de investimentos voltados às atividades turísticas. A instalação do Programa de
Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR) intensifica os investimentos em
infraestrutura e incentivo à implantação de empreendimentos para este fim, como pousadas,
hotéis, resorts, condomínios, flats e casas de veraneio. Houve, nessa década, um boom
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imobiliário e especulativo na cidade de Natal, que alimentou o setor da construção civil (GOMES,
2009).
Nesse período, houve deslocamento das atividades industriais para os municípios
vizinhos de Natal, e as cidades localizadas no centro e no oeste do estado adaptaram-se às novas
dinâmicas do setor agropecuário, como expansão também de atividades desenvolvidas no
campo da fruticultura irrigada, da produção pesqueira e da criação de camarão em cativeiro
(GOMES, 2009).

7.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Para a análise dos dados socioeconômicos do município de Natal, 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, apresentados na
seção 7.2.2.

DADOS SOCIOECONÔMICOS
O município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, tem 167.264 km² de
área e está inserido na Região Metropolitana de Natal. Sua população foi estimada em 885.180
habitantes para o ano de 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2017b).

Empregabilidade
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), no ano de 2015 Natal
tinha 291.889 trabalhadores formais, e 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 foram: Comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas; Atividades administrativas e serviços complementares; Educação; e Construção
(BRASIL, 2015b).
Ainda segundo a classificação da RAIS, as atividades categorizadas como Transporte,
armazenagem e correio (conforme a seção H5 do documento) – nas quais estão distribuídos os
empregos diretamente relacionados à atividade portuária – envolveram 6.401 trabalhadores,
cerca de 2% do total de trabalhadores formais da cidade de Natal. Devido à menor participação
desse setor em relação aos outros, este está contemplado no Gráfico 22, na categoria “Outros
setores econômicos”. A participação dos setores econômicos na empregabilidade do município
de Natal pode ser observada no Gráfico 22.

5

A seção H da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) corresponde ao setor de Transporte,
armazenagem e correio. Dentro da seção, são contempladas as atividades que envolvem o transporte de
passageiros ou de mercadorias, pelos modais terrestre (ferroviário e rodoviário), aquaviário, dutoviário e aéreo,
além daquelas que correspondem ao armazenamento e atividades auxiliares dos transportes (como a gestão e a
operação de terminais), correio e outras atividades de entrega (IBGE, 2017c).
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Administração pública, defesa e seguridade social
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

23%

29%

Atividades administrativas e serviços complementares
Educação

7%
8%

Construção

19%
14%

Outros setores econômicos

Gráfico 22 – Divisões do setor empregatício no município de Natal (2015)
Fonte: Brasil (2015b). 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 Natal, dentro
do setor de Transporte, armazenagem e correio.
Para tanto, foram realizadas duas consultas à base de dados da RAIS. A primeira
utilizou informações relativas ao CNAE da Divisão 506, grupo referente aos trabalhadores do
transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H
Divisão 527, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes. Em Natal, 74 trabalhadores são englobados pela primeira categoria, ao passo que
a segunda corresponde a 142 trabalhadores. Ao todo, portanto, são 216 trabalhadores
aquaviários e portuários8 em Natal, que representaram 3% dos empregos formais do setor de
Transporte, armazenagem e correio no ano de 2015 (BRASIL, 2015b), conforme pode ser
observado no Gráfico 23.
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 ressaltar que a influência da atividade portuária
desencadeia atividades econômicas em diversos outros setores, como serviços, indústria e
comércio, na cidade e na região.

6

Dentro da Divisão 50 da seção H do CNAE, que se refere ao Transporte aquaviário, foram analisados os grupos 501
– Transporte marítimo de cabotagem e longo curso; 502 – Transporte por navegação interior; 503 – Navegação de
apoio; e 509 – Outros transportes aquaviários (BRASIL, 2015b).
7 Dentro da Divisão 52 da seção H do CNAE, de Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, foi analisado
o grupo 523 – Atividades auxiliares dos transportes aquaviários, especificamente as classes 5231-1 – Gestão de
portos e terminais; 5232-0 – Atividades de agenciamento marítimo; e 5239-7 – Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificados anteriormente (BRASIL, 2015b).
8 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2010), no Brasil, a categorização dos trabalhadores
marítimos é descrita a partir dos conceitos de aquaviário e portuário, que abarcam todos os setores do trabalho
marítimo – em embarcações (shipping), trabalho portuário, pesca e trabalho fluviário –, além dos mergulhadores,
dos práticos (não tripulantes que realizam serviço de praticagem embarcados), dos agentes de manobra e docagem
e dos trabalhadores em plataformas e estaleiros.
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Trabalhadores aquaviários e portuários
Outros trabalhadores

3%

97%

Gráfico 23 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de Transporte,
armazenagem e correio da divisão empregatícia de Natal (2015)
Fonte: Brasil (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Figura 68 ilustra o perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do Complexo
Portuário de Natal. Nela estão sintetizadas informações socioeconômicas acerca dos
colaboradores que desempenham essas atividades.

Figura 68 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários no município de Natal
Fonte: Brasil (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com base na Figura 68, pode‐se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários
e portuários do município de Natal é do sexo masculino (83%) e possui idade entre 25 anos e 49
anos (cerca de 62% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados
nessas duas categorias, 79% possuem ensino médio completo ou grau superior de escolaridade,
e 49% dos trabalhadores em questão ganham até três salários mínimos – o que permite a
inferência de que a maior parte dos trabalhadores ganha mais do que esse valor (BRASIL, 2015b).
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Produto Interno Bruto (PIB) per capita
Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados acerca do município de Natal
em comparação com outras cidades portuárias 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 24.
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Gráfico 24 – Comparação do PIB per capita de Natal com o de outros locais (2014)9
Fonte: IBGE (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Após a análise dos índices do PIB per capita das localidades consideradas, podemos
concluir que o índice de Natal se encontra em sétimo lugar no ranking dos municípios elencados,
estando abaixo da média nacional e da estadual.
É válida a análise de que Recife, São Luís, Fortaleza, Salvador e Maceió, além de Natal,
como capitais dos estados de Pernambuco, Maranhão, Ceará, Bahia, Alagoas e Rio Grande do
Norte, respectivamente, contemplam diversas atividades econômicas expressivas que
influenciam no valor do PIB, relacionadas ou não à atividade portuária.
Ressalta-se que, isoladamente, os indicadores de PIB e de PIB per capita demonstram
apenas a dimensão econômica de desenvolvimento de uma região. No que tange aos aspectos
sociais, a seção seguinte apresenta uma análise comparativa do IDHM.

9

As médias das cidades avaliadas por estados, para os estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Ceará, não são
exibidas no Gráfico 24, haja vista se tratarem dos índices individuais das cidades avaliadas para cada um dos
estados.
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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 – em que quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento
humano (PNUD, 2017)10. Apesar de não contemplar todas as variáveis relacionadas à qualidade
de vida da população, essa medida serve como referência para tal avaliação.
Nesse sentido, foram analisados os IDHMs de Natal 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 31.
Localidades

1991

2000

2010

Crescimento no período
entre 1991 e 2010

Recife (PE)

0,576

0,660

0,772

34%

São Luís (MA)

0,562

0,658

0,768

37%

Natal (RN)

0,572

0,664

0,763

33%

Salvador (BA)

0,563

0,654

0,759

35%

Fortaleza (CE)

0,546

0,652

0,754

38%

Cabedelo (PB)

0,444

0,599

0,748

68%

Maceió (AL)

0,507

0,584

0,721

42%

Candeias (BA)

0,408

0,548

0,691

69%

Ilhéus (BA)

0,389

0,521

0,690

77%

Areia Branca (RN)

0,415

0,550

0,682

64%

Ipojuca (PE)

0,332

0,457

0,619

86%

Rio Grande do Norte

0,428

0,552

0,684

60%

Ceará

0,405

0,541

0,682

68%

Pernambuco

0,440

0,544

0,673

53%

Sergipe

0,408

0,518

0,665

63%

Bahia

0,386

0,512

0,660

71%

Paraíba

0,382

0,506

0,658

72%

Piauí

0,362

0,484

0,646

78%

Maranhão

0,357

0,476

0,639

79%

Alagoas

0,370

0,471

0,631

71%

Média da Região Nordeste

0,393

0,512

0,660

68%

Brasil

0,493

0,612

0,727

47%

Tabela 31 – Evolução do IDHM: Natal e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

10

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP), em estudo divulgado na plataforma "Atlas de Desenvolvimento
Humano no Brasil", índices entre 0,000 e 0,499 são considerados muito baixos, enquanto que valores entre 0,500
e 0,599 são categorizados como baixos, de 0,600 a 0,699 como médios, de 0,700 a 0,799 como altos, e, por fim, os
valores de 0,800 a 1,000 são classificados como muito altos (PNUD; IPEA; FJP, [2017]).
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Conforme descrito na Tabela 31, pela categorização do Atlas de Desenvolvimento
Humano no Brasil, podemos concluir que o IDHM de Natal encontra-se dentro da faixa alta de
valores de IDHM. Em 2010, o IDHM de Natal foi classificado como o terceiro maior do conjunto
analisado, apresentando IDHM menor que Recife e São Luís, apenas. Natal apresentou taxa de
crescimento de 33% no período analisado, passando de 0,572 em 1991, para 0,763 em 2010
(PNUD; IPEA; FJP, ([201-]), o menor percentual de crescimento entre as amostras consideradas.

IDHM

Com base nos dados disponibilizados pelo PNUD, referentes ao ano de 2010, o valor
médio do IDHM de Natal pode novamente ser comparado aos índices médios dos demais
municípios portuários da Região Nordeste do País, bem como dos estados abrangidos por estes,
além da média nacional. A comparação pode ser visualizada no Gráfico 25.
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Gráfico 25 – Comparação do IDHM de Natal e das demais cidades portuárias da Região Nordeste do Brasil
(2010)11
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme exposto no Gráfico 25, a maioria dos IDHMs dos municípios analisados
encontra-se na faixa de IDHM alto, com exceção de Candeias, Ilhéus, Areia Branca e Ipojuca, que
se encaixam na categoria de IDHM médio.
É válida também a análise de que a relação entre o PIB per capita e o IDHM de uma
cidade muitas vezes não é diretamente proporcional. Para o caso de municípios que apresentam
PIB per capita consideravelmente alto e IDHM baixo, essa situação pode indicar que o capital
gerado pelas atividades econômicas do município não estão, necessariamente, repercutindo em
desenvolvimento social. Na análise do PIB per capita e do IDHM da cidade de Natal, observa-se
que apesar de não ter um dos maiores índices de PIB per capita, a cidade apresenta IDHM
classificado como alto, ocupando a terceira posição em um total de 11 amostras.

11

Assim como na análise do PIB per capita (Gráfico 24), as médias das cidades avaliadas por estado, para os estados
de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Ceará não são exibidas no Gráfico 25, tendo em vista que se tratam dos índices
individuais das cidades avaliadas para cada um dos estados.
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ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS
Além dos setores econômicos mencionados na seção 7.2.1, no município de Natal são
desenvolvidas atividades singulares que influenciam nos aspectos sociais e econômicos locais.
Com base nessa premissa, foram estudados segmentos como a atividade turística e cultural.
O município de Natal possui sua economia fortemente calcada no turismo, o que atrai
milhares de visitantes à cidade durante todo o ano. No local, é possível aproveitar, além das
edificações e da vida moderna, as belezas naturais, tais como as praias de Ponta Negra, Pipa e
Genipabu (ou Jenipabu), além do Parque das Dunas, criado em 1977, maior parque urbano
localizado sobre dunas no Brasil. Ademais, possui cenário que abrange, além das dunas, a mata
nativa da região e ecossistema diversificado, rico tanto em fauna quanto em flora (RIO GRANDE
DO NORTE, 2015).
A cidade também conta com o Centro Histórico, composto por um conjunto de
casarios, igrejas e museus que formam o corredor cultural de Natal e que está localizado
próximo ao Porto. A Cidade Alta e parte do Bairro da Ribeira possuem seus aspectos
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). Nessa área, está localizado o Rio Potengi, que teve grande papel
histórico e econômico em Natal (IPHAN, 2014), e por onde passa a Ponte Newton Navarro –
outro ponto turístico da cidade. A Figura 69 exibe a região.

Figura 69 – Ponte Newton Navarro sob o Rio Potengi
Fonte: Soares (2017a).

Na região ilustrada na Figura 69 também é encontrado o Forte dos Reis Magos, cujo
tombamento ocorreu em 1949. O local representa o marco inicial da história do município e é o
principal monumento histórico de Natal. Além desse, existem cerca de outros 30 bens materiais
tombados, que incluem edifícios históricos e conjuntos de obra de arte sacra (IPHAN, 2014).
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A cultura potiguar é amplamente difundida na cidade, que apresenta diversas opções
dentro desse segmento. A antiga Casa de Detenção de Natal funciona como Centro de Turismo,
que conta com feira de artesanato e galeria de arte, e exibe shows de música regional (FÉRIAS
BRASIL, 2018). São realizados variados festejos e eventos culturais diversificados espalhados
pela cidade, com destaque para a celebração do Natal (RIO GRANDE DO NORTE, [2018]b).
Segundo a Prefeitura de Natal, também são mobilizados artesãos, feirantes e outras atividades
culturais locais de folclore para atuação no terminal de passageiros e na área em frente ao Porto,
quando da chegada dos navios de cruzeiro.
Natal foi sede da Copa do Mundo FIFA 2014 (ocorrida no estádio Arena das Dunas) e
apresenta grande estrutura hoteleira, vida noturna agitada e gastronomia diversificada, que
engloba atrativos como a culinária sertaneja, a carne de sol e as castanhas de caju, tradicionais
na região. Na cidade também são encontrados diversos shoppings, teatros, cinemas e outros
espaços culturais (RIO GRANDE DO NORTE, [2018]a).
No que tange ao ecoturismo, a região é, além de uma bela paisagem, ideal para a
prática dos esportes radicais devido à presença de falésias, serras e dunas. Existem também
opções como mergulhos e passeios de bug e de dromedário pelas dunas (RIO GRANDE DO
NORTE, [2018]b).

7.3. INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO
URBANO DO MUNICÍPIO
Nesta seção é analisada a integração do Complexo Portuário de Natal à configuração
e ao planejamento urbano do município, com indicação dos conflitos e das particularidades de
cada região. São analisados fatores relacionados à integração dos zoneamentos municipais e
estaduais com as áreas portuárias e à situação do entorno dessas áreas. A Figura 70 ilustra parte
do Porto de Natal e do município.

Figura 70 – Vista do Porto e do município de Natal
Fonte: Soares (2017b)
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O TERRITÓRIO DE NATAL E O ESPAÇO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Esta subseção especifica as atribuições dos principais documentos relacionados ao
planejamento do território de Natal com a área do Complexo Portuário. Dessa forma, apresenta
o Decreto que define a área do Porto Organizado e traz informações acerca do Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Norte (PEGC/RN) e do Zoneamento EcológicoEconômico do Litoral Oriental (ZEE/RN). Em seguida é realizado um estudo dos Planos Diretores
Municipais (PDM) e de seus respectivos zoneamentos, além da análise dos usos das áreas
relacionadas com a atividade portuária. Por fim, são indicadas as diretrizes municipais relativas
às questões de mobilidade urbana.

Área do Porto Organizado
A área do Porto Organizado de Natal foi definida pela Portaria nº 1.027, de 20 de
dezembro de 1993, antes da vigência da Lei dos Portos, Lei nº 12.815/2013. O Anexo 1 apresenta
a Portaria na íntegra.
Art. 1° - A área do porto organizado de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, é
constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do Rio Potengi,
desde a Base Naval de Natal, até o molhe leste, na interseção com o Recife de Natal,
junto ao forte dos Reis Magos, abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de
atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de
circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessa faixa marginal
e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou não ao patrimônio do
Porto de Natal ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário, tais como áreas de fundeio,
bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das
instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" desta
Portaria, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração
do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2° - A Administração do Porto de Natal fará a demarcação, em planta, da área
definida no Art. 1° (BRASIL, 1993).

O traçado da poligonal do Porto Organizado de Natal está em revisão, e a definição
dos seus novos limites é essencial para suplantar as condições para o pleno desenvolvimento
das atividades portuárias. A Figura 71 ilustra a área do Porto Organizado de Natal. Mais detalhes,
dados cartográficos e fontes constam no Apêndice 8.
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Figura 71 – Área do Porto Organizado de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme indica a Figura 71, a poligonal do Porto de Natal abrange apenas as áreas
portuárias. Entretanto, não contempla o canal de acesso.

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Rio Grande do Norte
(PEGC/RN) e Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Oriental do Rio
Grande do Norte (ZEE/RN)
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) foi institucionalizado no Brasil a
partir da promulgação da Lei Federal nº 7.661/88, com o objetivo de orientar a utilização
racional dos recursos da Zona Costeira, de forma a melhorar a qualidade de vida da população
e fortalecer a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.
O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) do estado do Rio Grande do
Norte, instituído pela Lei nº 6.950/96, de 20 de agosto de 1996, estabelece seus objetivos e
diretrizes e, também, disciplina os instrumentos de sua elaboração, aprovação e execução. São
instrumentos do PEGC/RN o Zoneamento Ecológico-Econômico; os Planos de Gestão; o
Monitoramento; e o IV - Sistema de Informações (RIO GRANDE DO NORTE, 1996).
O PEGC/RN fundamenta-se na racionalização dos recursos naturais da zona costeira e
visa disciplinar e ordenar o território de acordo com a capacidade de suporte dos ambientes,
conforme estabelecido no art. 4º.
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Art. 4º. O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem por objetivo
preponderante planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e
participativa, a utilização dos recursos naturais da Zona Costeira, através de
instrumentos próprios, visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais
e proteção dos ecossistemas costeiros em condições que assegurem a qualidade
ambiental, a partir de um desenvolvimento sustentável, atendidos os demais
objetivos específicos:
I - compatibilização dos usos e atividades antrópicas à garantia da qualidade ambiental
através da harmonização dos interesses sociais e econômicos de agentes externos ou
locais, sem prejuízo da competência municipal da mesma matéria;
II - controle do uso e ocupação do solo, e da exploração dos recursos naturais em toda
a Zona Costeira, objetivando-se:
a) a erradicação da exploração predatória dos recursos naturais renováveis e
não renováveis;
b) o impedimento da degradação e/ou descaracterização dos ecossistemas
costeiros;
c) a redução dos conflitos entre usos e atividades; e,
d) a otimização dos processos produtivos das atividades econômicas,
observando-se as limitações de ordem ambiental (RIO GRANDE DO NORTE, 1996).

O PEGC/RN determina que territórios da Zona Costeira estão sujeitos às normativas
estabelecidas no ZEE/RN. Para tanto, os 29 municípios da Zona Costeira são divididos em dois
setores: o setor Zona Costeira Litoral Leste, ou Oriental, e o setor Zona Costeira Litoral Norte,
ou Setentrional. O município de Natal está inserido na Zona Costeira do Litoral Oriental (RIO
GRANDE DO NORTE, 1996).
O ZEE do Litoral Oriental foi definido pela Lei nº 7.871, de 20 de julho de 2000.
Estabelece a divisão territorial em duas zonas em razão das características regionais e demandas
socioeconômicas, indicando atividades compatíveis com a realidade das áreas de estudo em
vista da importância ambiental ou do valor histórico, cultural, arqueológico e paisagístico (RIO
GRANDE DO NORTE, 2000). Dessa forma, o ZEE do Litoral Oriental divide-se em Zona Interior
Costeira (ZIC) e a Zona Especial Costeira (ZEC), que possuem caracterizações distintas de acordo
com as especificidades geomorfológicas, conforme estabelecido nos artigos 6º e 8º da lei. A
Figura 72 apresenta a divisão do ZEE do Litoral Oriental e a localização do Porto de Natal no
interior da ZEC. Mais detalhes, dados cartográficos e referências constam no Apêndice 10.
Art. 6º. A Zona Interior Costeira (ZIC) caracteriza-se pelo uso predominantemente
agrícola, correspondendo às áreas canavieiras e aos tabuleiros costeiros ocupados
pela pecuária e agricultura.
Art. 8º. A Zona Especial Costeira (ZEC) compreende as unidades ambientais legalmente
protegidas e aquelas que, por suas características físicas, restringem o uso e a
ocupação do solo, bem como dos espaços urbanizados e de expansão (RIO GRANDE
DO NORTE, 2000).
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Figura 72 – ZEE/RN do entorno do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Rio Grande do Norte (2000). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a lei supracitada, a ZEC subdivide-se em Áreas de Preservação (AP) e
em Áreas Urbanizadas e de Expansão Urbana (AUE). São consideradas como AUEs os núcleos
urbanos inseridos na ZEC e, também, sedes municipais localizadas na ZIC. Nessas áreas são
permitidos o uso e a ocupação do solo e o exercício de atividades econômicas compatíveis com
as potencialidades e limitações locais, sendo estas reguladas por cada município através de
instrumentos normativos, dentre os quais os Planos Diretores. Nesse contexto, o ZEE (RIO
GRANDE DO NORTE, 2000) indica que: “Art. 17. As normas ambientais e de uso do solo dos
municípios que integram o Litoral Oriental, discriminados no caput do artigo 5º, devem adequarse às disposições contidas nesta Lei, com exceção das áreas urbanas que dispõem de Plano
Diretor”, como o município de Natal.

Plano Diretor de Natal
O PDM de Natal foi regulamentado pela Lei Complementar nº 082, de 21 de junho de
2007, e está em processo de atualização com previsão de finalização em 2018, segundo a
prefeitura. O PDM vigente foi elaborado tendo em vista sua utilização por parte da sociedade
como instrumento de ordenamento urbano e, para tanto, estrutura-se em seis títulos que
dispõem: i) da Política Urbana; ii) do Uso e Ocupação do Solo; iii) dos Sistemas de Áreas Verdes
e Arborização Urbana; iv) da Política de Mobilidade Urbana; v) dos Instrumentos para a Gestão
Urbana; e vi) do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do Município (NATAL, 2007b).
Dentre os objetivos e diretrizes da Política Urbana, o PDM tem papel de orientar ações
e comportamentos de agentes públicos e privados que atuam na produção do espaço urbano
visando um desenvolvimento urbano sustentável. Dessa forma, o Plano tem por escopo o
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desenvolvimento integral das funções ambientais e sociais da propriedade e da cidade, a fim de
assegurar à população qualidade de vida, segurança e bem-estar (NATAL, 2007b).
O documento aborda diretrizes urbanas para uma cidade mais sustentável tratando
como elementos fundamentais a flora, a criação e a manutenção de áreas verdes urbanas, e o
sistema de mobilidade, provendo infraestrutura básica para viabilizar o uso de meios de
locomoção alternativos, tais como transporte público de qualidade e construção de ciclovias.
Dessa forma, o PDM estabelece normativas acerca das responsabilidades públicas para com a
manutenção de Sistema de Áreas Verdes e Arborização Urbana do município. Cabe ao Poder
Público a manutenção das vegetações ao longo das orlas marítimas, lacustres e fluviais inseridas
no município de Natal, assim como nas imediações do Porto. O documento determina o
estabelecimento de prazo para a elaboração de Plano de Arborização Municipal, o qual define
competências atribuídas às instituições públicas em relação à gestão do Sistema de Áreas Verdes
e, também, estipula objetivos e prevê procedimentos necessários ao manejo da flora urbana
(NATAL, 2007b).
Tendo em vista os diferentes agentes produtores da cidade e buscando a mediação
dos interesses conflitantes, o PDM estabelece instrumentos urbanísticos visando a produção de
um espaço mais igualitário e democrático. Para tanto, aborda os Instrumentos para Gestão
Urbana subdivididos em oito capítulos que estipulam normativas, a saber: i) Fundo de
Urbanização; ii) Concessão da Outorga Onerosa; iii) Transferência do Potencial Construtivo; iv)
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e do Imposto Predial e Territorial Urbano
Progressivo; v) Direito de Preempção; vi) Consórcio Imobiliário; vii) Operação Urbana
Consorciada; e viii) Planos Setoriais (NATAL, 2007b).
Acerca das Operações Urbanas Consorciadas (OUC), o PDM determina áreas no
município de Natal passíveis de operações, dentre as quais estão o território do Complexo
Portuário de Natal e parcela significativa do seu entorno.
As OUCs têm como objetivo promover a melhoria dos espaços urbanos, produzir
habitabilidade digna, justiça social, para preservar valores histórico-culturais, cênicopaisagístico e ambientais. Na implementação de OUC pode haver flexibilização de normativas
urbanísticas, como parcelamento, coeficientes urbanísticos, regras de uso e ocupação do solo,
de forma a amenizar impactos ambientais decorrentes dessas atividades. Tais alterações devem
ser discutidas e aprovadas em audiências públicas nos locais onde há previsões de realização
das OUC (NATAL, 2007). O PDM conceitua o seguinte:
Entende-se por Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto integrado de
intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto urbano para
determinadas áreas da cidade, indicadas pelo Plano Diretor, coordenadas pelo Poder
Público e definidas, através de lei municipal, em parceria com a iniciativa privada,
instituições financeiras, agentes governamentais, proprietários, moradores e usuários
permanentes, com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e valorização ambiental, levando em consideração a singularidade
das áreas envolvidas (NATAL, 2007b).

O PDM não apresenta considerações acerca da atividade portuária no município,
tendo em vista que há lei específica que regulamenta o uso, a Lei nº 4.069, de 21 de maio de
1992. Essa lei institui a Zona Especial Portuária (ZEP), nos termos da Lei nº 3.175/84, em
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conformidade ao uso e ocupação da área (NATAL, 1992). A ZEP divide-se em duas áreas, ZEP-1
e ZEP-2, em que a primeira abarca a área do Porto Organizado.
Entretanto, de acordo com o zoneamento do PDM, a área onde está localizado o Porto
de Natal se refere à macrozona de Zona Adensável (ZA), mas também como como a Zona
Especial de Interesse Histórico (ZEIH) e de Mancha de Interesse Social (MIS), conforme é
abordado no item a seguir.
É essencial que haja uma integração do processo de atualização do PDM e do
zoneamento municipal com o planejamento portuário. Assim, constitui-se uma ação estratégia
a integração entre os diferentes entes envolvidos no processo, como a Prefeitura, a Autoridade
Portuária e a população, permitindo que o PDM de Natal concilie as necessidades da cidade e
da atividade portuária, aos usos e formas de ocupação do território, e demais instâncias
previstas nessa legislação, de forma a compatibilizar as atividades desenvolvidas no interior das
áreas delimitadas.

Uso do solo
O município de Natal originou-se às margens do Rio Potengi e do Oceano Atlântico.
Dessa forma, a ocupação do solo e o crescimento da cidade foram condicionados por elementos
geomorfológicos da região, como a planície costeira, a planície fluvial e os tabuleiros costeiros.
O litoral marítimo caracteriza-se por uma extensa faixa de dunas, que, inclusive, limita a
ocupação de determinadas áreas da cidade. A definição das zonas deu-se a partir da
possibilidade de ocupação e do potencial de adensamento de cada região.
O PDM estabelece uma definição territorial em zonas de acordo com os usos e
ocupações convenientes às condicionantes da região, compatibilizando-as à infraestrutura
urbana instalada. O território é definido pelo Macrozoneamento, pelas Áreas Especiais, por
Prescrições Urbanísticas Adicionais, pelos Usos e sua Localização e pelo Parcelamento. Em
relação às Áreas Especiais, fica estabelecido por lei que, nas determinadas porções territoriais
que exigem tratamento especial, estas se sobrepõem às especificidades das macrozonas. O
Complexo Portuário de Natal está estabelecido sobre uma Área Especial, que tem diretrizes
urbanísticas específicas para os usos atribuídos: “Art. 20 - Áreas Especiais são porções da Zona
Urbana situadas em zonas adensáveis ou não, com destinação específica ou normas próprias de
uso e ocupação do solo.” (NATAL, 2007b).
O território municipal de Natal divide-se em três macrozonas: a Zona de Adensamento
Básico, a Zona Adensável (ZA) e a Zona de Proteção Ambiental (ZPA). O Complexo Portuário de
Natal situa-se em ZA. Percebe-se, a partir da Figura 73, que, com exceção da parte central da
cidade, caracterizada como ZA, as demais áreas urbanas ocupadas são definidas como Zonas de
Adensamento Básico e localizam-se às margens das ZPAs (NATAL, 2007b). Mais detalhes, demais
dados cartográficos e referências constam no Apêndice 9.
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Figura 73 – Mapa Macrozoneamento
Fonte: Natal (2007b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A ZA corresponde à porção territorial de planície costeira e é delimitada por tabuleiros
costeiros. As áreas demarcadas nessa classificação correspondem àquelas com condições
favoráveis à ocupação, tendo em vista as características geomorfológicas e a disponibilidade de
infraestrutura local (NATAL, 2007b). A ZA abrange 16 bairros do município, dentre os quais está
o Bairro Ribeira. Este se caracteriza como área de alta densidade populacional, da mesma forma
que abriga a maior infraestrutura urbana.
De forma geral, a paisagem da ZA – quando não delimitada como Área Especial – é
marcada por edifícios verticais, situados principalmente às margens das vias de grande porte,
como avenidas, que conectam a região do entorno portuário aos bairros adjacentes. Da mesma
maneira, essas características são comuns em porções dos bairros Santos Reis e Rocas, que ficam
nas imediações do Bairro Ribeira e, portanto, do Porto de Natal. Essa área caracteriza-se como
planície costeira, o que favoreceu a implantação de malha viária com traçado reticulado e
ortogonal, de forma a adequar as vias das suas extremidades ora aos limites municipais, ora aos
limites naturais.
As ZPAs e Zona de Adensamento Básico circundam a ZA, de forma a conter o
crescimento da mancha urbana do município. Para todos os terrenos localizados em Zona de
Adensamento Básico e áreas urbanas passíveis de ocupação, o PDM institui coeficiente de
aproveitamento básico. Dessa forma, mantém-se o controle sobre a ocupação no local,
compatibilizando-a com as características físico-ambientais do entorno (NATAL, 2007b).
Em Natal, existem dez ZPAs que se referem às áreas nas quais a ocupação e o
adensamento devem ser evitados e restringidos tendo em vista a mitigação dos impactos
urbanos nas áreas de preservação. As áreas delimitadas no município incluem bens
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arquitetônicos, arqueológicos, históricos, culturais, turísticos, ambientais, ecológicos e
paisagísticos (NATAL, 2007b). Duas delas estão localizadas próximas ao Porto de Natal, a ZPA-07
– próxima ao Forte dos Reis Magos – e a ZPA-08, conforme ilustra a Figura 73. Ambas estão
previstas no PDM e necessitam de uma lei específica para regulamentação, que está tramitando
nos conselhos municipais.

Figura 74 – Mapa do zoneamento urbano de Natal
Fonte: Natal (2007b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme indica a Figura 74, ainda que situado em ZA, o Complexo Portuário de Natal
insere-se sob Área Especial (AE). As AEs são subdivididas em outras Áreas Especiais, que
delimitam regiões singulares no entorno no Porto, e em Zonas Especiais, as quais delimitam
poligonais que incluem o Porto. A demarcação da Zona Especial Portuária (ZEP) está baseada na
Lei nº 4.069, de 21 de maio de 1992, e institui prescrições urbanísticas e subdivide a área em
Subzona de Atividades Portuárias (SZ-1) e Subzona de Atividades Múltiplas (SZ-2). Mais detalhes,
demais dados cartográficos e referências constam no Apêndice 9.
De acordo com o PDM, o Porto localiza-se no interior da ZEIH. A ZEIH foi criada em
1984 e, desde então, houve intervenções na pavimentação da via e nas fachadas das edificações,
tendo em vista a preservação do local. Parte considerável dessa zona inclui Áreas Especiais de
Controle de Gabarito. O controle sobre a verticalização das edificações dessa área dá-se com o
intuito de proteção cênico-paisagística do local, ainda que passíveis de adensamento, uma vez
que o Porto de Natal fica próximo à poligonal de tombamento do Conjunto Arquitetônico,
Urbanístico e Paisagístico do Município de Natal, instituída pelo Iphan em 2014 (BRASIL, 2014a).
De acordo com a Figura 74, as AEs são subdivididas em Área Especial de Interesse
Social (AEIS), Área de Controle de Gabarito (ACG) e Área de Operação Urbana Consorciada
(AOUC). As AEIS estão inseridas na MIS e têm suas normativas sobrepostas às estabelecidas pela
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Macrozona ZA, mas subordinadas às normativas implementadas pelas Zonas Especiais. O PDM
define:
Art. 6º
[...]
VII - Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) - se configuram a partir da dimensão
sócio - econômica e cultural da população, com renda familiar predominante de até 3
(três) salários-mínimos, definida pela Mancha de Interesse Social (MIS), e pelos
atributos morfológicos dos assentamentos.
[...]
XXX - Mancha de Interesse Social (MIS) - focalização das áreas da cidade que abrigam
famílias com renda familiar predominante de até 3 (três) salários mínimos. (NATAL,
2007).

Há quatro AEIS demarcadas no município, além do mapeamento de vilas e as
delimitações de áreas de concentração destas, assim como AEIS regulamentadas e AEIS com
apenas limites estabelecidos (NATAL, 2007b). A AEIS localizada mais próxima ao Porto de Natal,
a AEIS 2, abrange os bairros de Praia do Meio, Rocas e Santos Reis, e, portanto, a antiga
Comunidade do Maruim, detalhada na Análise dos entornos do Porto de Natal. As características
das AEIS compreendem terrenos ocupados por assentamentos que se localizam sob área de
implantação ou de influência de empreendimentos incompatíveis com as condições
socioeconômicas das famílias que ali habitam; favelas, assentamentos ou loteamentos
irregulares com infraestrutura urbana precária, carecendo da implementação de programas de
urbanização e regularização fundiária; dentre outras (NATAL, 2007b). O antigo pátio de
armazenagem pertencente à Petrobras, que compunha o Terminal Aquaviário de Natal (TENAL)
está localizado no bairro de Santos Reis e também está inserido na AEIS 2.

ANÁLISE DOS ENTORNOS DO PORTO DE NATAL
O Complexo Portuário de Natal é delimitado pela Rua Esplanada Silva Jardim, pela Av.
Hildebrando de Góis, pela Rua Chile e pelo que restou da Comunidade do Maruim. Se insere no
Bairro Ribeira, que originou um dos primeiros núcleos de povoamento da cidade e que, dessa
forma, localiza o Porto em uma área definida pelo PDM como ZEIH e nas proximidades da
poligonal tombada pelo Iphan.
A área do Porto é delimitada por ocupação urbana consolidada dos bairros Ribeira,
Rocas e Santos Reis. Segundo a prefeitura, em função do processo de migração do comércio e
habitação ao longo dos anos para outras regiões da cidade, houve uma diminuição no fluxo de
pessoas no local, o que culminou no significativo aumento da criminalidade e da marginalidade.
Há três principais acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Natal a partir da BR101, dois utilizam-se das vias ao sul e um faz uso das vias ao norte das instalações portuárias. As
vias de acesso no entorno perpassam, em determinados trechos, regiões densamente ocupadas
e área histórica.
A análise das interfaces entre áreas urbanas e portuárias de Natal são analisadas em
três recortes, definidos de acordo com características específicas de cada região. À vista disso,
a subseção divide-se em: (i) Região Centro-Norte do Complexo Portuário de Natal; (ii) Região
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Centro-Sul do Complexo Portuário de Natal; e (iii) Região Central do Complexo Portuário de
Natal, conforme observado na Figura 75.

Figura 75 – Subseções de Análise dos Entornos do Porto de Natal
Fonte: Natal (2007b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em decorrência da inserção urbana do Porto e da movimentação de veículos pesados
no Bairro Ribeira, surgem conflitos entre o fluxo de cargas que se destinam às instalações
portuárias e o fluxo urbano. Visando amenizar esses impactos, a prefeitura implementou a Lei
nº 6.619/2016 (NATAL, 2016a), que estabelece uma restrição horária para circulação, para e
estacionamento de veículos pesados em determinadas vias, tratadas no Capítulo 5”.
Apesar de haver área apropriada para a espera de caminhões, conforme apresenta a
Figura 67, é comum a ocorrência de veículos de carga estacionados esperando o acesso ao Porto
na Rua Esplanada Silva Jardim e na Av. Eng. Hildebrando de Góis, impactando na mobilidade
urbana dessa localidade.
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Figura 76 – Inserção urbana do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Natal (2007). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As seções a seguir apresentam aspectos da relação porto-cidade em cada subseção do
entorno do Porto de Natal, conforme Figura 75.
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Região centro-norte do Complexo Portuário de Natal
A conjuntura urbana do entorno centro-norte do Complexo Portuário de Natal é de
ocupação consolidada dos bairros Ribeira, Rocas e Santos Reis.
A CODERN possui um projeto de ampliação do Pátio Norte que também contempla a
construção do Berço 4. O projeto compreende cerca de 7.351 m² situados em Área Diretamente
Afetada (ADA) por atividades portuárias e, portanto, prevista para expansão da retroárea do
Porto, conforme delimitação da área apresentada em Relatório de Avaliação Ambiental (RAA)
do Porto de Natal (BRASIL; CODERN, 2012b). No terreno destinado ao projeto, habitavam cerca
de 165 famílias que constituíam a Comunidade do Maruim (CODERN, 2016d), das quais grande
parte exercia atividade pesqueira e marisqueira de subsistência. Portanto, foi necessário um
projeto de desapropriação da comunidade por parte da prefeitura.
De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e
Projetos Estruturantes (SEHARPE), o projeto foi estruturado em três etapas, das quais a primeira
envolveu a realocação integral da área habitada para o Residencial São Pedro, localizado no
mesmo Bairro Ribeira. A segunda etapa consiste na realocação de três imóveis restantes no
local, que já está em andamento, assim como a construção de muro limítrofe, que já foi
realizada. A terceira e última etapa abrange um projeto de revitalização da região, no qual está
prevista a construção de um conjunto de edificações de uso comercial no entorno da área já
desocupada, e que não engloba a área de expansão do Porto de Natal, de forma a criar interface
entre as bordas portuária e urbanas (CODERN, 2015c).
O projeto de realocação da Comunidade do Maruim é de responsabilidade da
SEHARPE, porém também houve atuação do Porto na fase inicial do projeto com a remoção de
entulhos do local. De acordo com a prefeitura do município, à exceção da Comunidade do
Maruim, não há outras comunidades que apresentem relação direta com a atividade portuária.
A Figura 77 ilustra o projeto de revitalização e a área já desocupada da comunidade.

Figura 77 – Projeto de expansão do Porto de Natal e área desocupada da Comunidade do Maruim
Fonte: CODERN (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Residencial São Pedro localiza-se nas proximidades do Pátio Sul do Porto de Natal.
O conjunto habitacional faz parte da faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, o qual se
insere no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O conjunto é constituído por edifícios
de apartamentos e foi erguido no terreno onde funcionaram as Secretarias de Administração e
de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (CODERN, 2016b). A Figura 78 apresenta as imediações
da região norte do Porto de Natal.
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Figura 78 – Região Centro-Norte do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Natal (2007b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O projeto de construção do Berço 4 está incluso no Plano de Modernização Portuária
(PMA), que também abrange a construção de um atracadouro para pesca artesanal no Canto do
Mangue, indicado na Figura 78. O atracadouro visa atender a ocorrência de atividade pesqueira
na região, conforme abordado na seção de “Comunidades tradicionais” (CODERN, 2015).
No Bairro de Santos Reis, em área de aproximadamente 100.600,0 m², funcionava o antigo
Terminal Aquaviário de Natal, da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), que foi desativado
conforme a Resolução nº 3.247, de 30 de janeiro de 2014 (ANTAQ, 2014). Os grandes tanques
metálicos contrastam com a paisagem das comunidades no entorno do Complexo Portuário, e
a destinação da área ocupada após a retirada destes tem gerado discussão entre autoridades e
comunidade (NATAL, 2007b). A Figura 79 ilustra a área do Terminal Aquaviário de Natal, sua
proximidade com o Porto e com a área urbana do município.
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Figura 79 – Área desativada do Terminal Aquaviário de Natal
Fonte: Natal (2007). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A área do terminal ocupa uma grande porção urbana do município e está ociosa, sem
definição de uso. Os representantes da prefeitura relataram que há um projeto de habitação
social para o local e que a utilização do terreno demanda a elaboração de um estudo de passivos
ambientais.
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Região centro-sul do Complexo Portuário de Natal
Ainda que o Porto se insira em ZEIH integralmente, o entorno do Pátio Sul tem nas
suas imediações maior número de edificações históricas e localidades da cidade tombadas pelo
Iphan. Dessa forma, as vias ao sul do Porto são caracterizadas por ruas coloniais portuguesas:
edificações contíguas cujas fachadas delimitam as ruas, ou seja, uma paisagem urbana com
atrativos históricos e turísticos do município.
Constatou-se o uso de vias inseridas nas poligonais de tombamento do Iphan, e
também preservadas historicamente, como vias de acesso às instalações do Complexo Portuário
de Natal. A Rua Chile insere-se na poligonal de tombamento do Centro Histórico de Natal
delimitada pelo Iphan e é utilizada como via de acesso ao Portão Sul do Porto de Natal. Não há
legislação que impede o tráfego de veículos pesados, conforme informações obtidas via contato
telefônico com a Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Norte, mas recomenda-se
restrição da utilização da via por veículos pesados à vista de eventuais danos a bens tombados,
o que se caracteriza como infração perante a Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, que faz
valer itens relativos à proteção do patrimônio descritos no Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro
de 1937.
A situação de proximidade do Porto ao Centro Histórico tombado de Natal repercute
na dinâmica urbana, de forma que são necessárias medidas para conciliar a atividade portuária
com os edifícios tombados e as atividades desenvolvidas na região. Conforme a prefeitura, as
denúncias de poluição sonora em decorrência do fluxo de caminhões são recorrentes no
entorno da rota de acesso próxima ao Centro Histórico, especialmente relacionadas ao ruído de
marcha à ré durante a madrugada. Conforme detalha o Capítulo 5, a Av. Duque de Caxias
encontra-se no limite da zona instituída pelo PDM como ZEIH (NATAL, 2007) e faz parte da rota
de acesso de cargas especiais, que são transportadas pelas vias de acesso ao sul do Complexo
Portuário.
Segundo representantes da operadora portuária Grand Port Maritime (GPM), as
cargas de projeto são movimentadas durante a madrugada em trechos na contramão e com
escolta para evitarem conflitos de mobilidade. As movimentações ocorrem no período da noite
com o intuito de mitigar os impactos na dinâmica local, uma vez que o percurso das cargas até
o Porto de Natal passa por áreas de concentração de serviços e densamente urbanizadas. Foram
relatados, pelos representantes da prefeitura, problemas no transporte de cargas especiais,
como as pás eólicas, relacionado a danos em calçadas e canteiros municipais das rotas de
transporte dessas cargas, descritas no Capítulo 5, que se dão somente pelas vias ao sul do Porto.
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Figura 80 – Entorno da Região Centro-Sul do Complexo Portuário de Natal
Fonte: Natal (2007). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A Rua Chile foi elemento indispensável para o desenvolvimento urbano nos primórdios
da fundação do município, conforme trata a seção 6.6 (Aspectos históricos e evolução da
ocupação no entorno portuário). Atualmente, a via abriga diversos prédios históricos e,
concomitantemente, há tráfego de cargas no local, e esta é utilizada como estacionamento e
local de espera por parte dos caminhoneiros, o que ocorre de forma imprópria, visto que essa
destinação não é oficializada. Ainda que não haja normativa proibindo o acesso de veículos
pesados pela rua, o Iphan não recomenda a circulação pelo local, visto que há possibilidade de
danos a bens tombados pela União, constituindo infração à Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de
1975.
A Rua Chile não pertence a um entorno portuário revitalizado, como existe em outros
portos do País e, especialmente à noite, reúne prostituição, tráfico de drogas e assaltos.
Ademais, frequentemente há festas no local, cujas solicitações de autorização são realizadas à
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prefeitura, e, quando há navios de cruzeiro, entre os meses de novembro a março, a via fica
repleta de veículos estacionados para transporte de passageiros para os pontos turísticos e
comerciantes que vendem artesanatos e passeios. Nesses casos, a Secretaria Municipal de
Transporte e Trânsito Urbano (STTU) dá apoio ao Porto no controle do tráfego.

Figura 81 – Rua Chile
Fonte: Acervo próprio

Apesar de haver interesse por parte da CODERN que a Rua Chile seja fechada e
utilizada pelo Porto, existem projetos da prefeitura para a revitalização da região. A área do
Porto Organizado de Natal situa-se dentro da área demarcada para a OUC. Dentre as áreas
previstas para a realização de OUC estão os bairros de Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Santos Reis,
Praia do Meio e Areia Preta (NATAL, 2007b). Tendo em vista as peculiaridades do entorno
portuário de Natal, o Centro Histórico e as ocupações precárias de infraestrutura urbana, há
propostas e projetos para a reabilitação da área. Para viabilizar a implantação desses projetos,
a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semur) de Natal já dispõe de dados para lançar uma nova
lei de operação urbana, em paralelo à atualização do Plano Diretor de Natal (PDN), cujo objetivo
é reabilitar a área do entorno portuário, propondo soluções e criando mecanismos para
alavancar a revitalização da área (NATAL, 2007b).
O Estatuto da Cidade determina, na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que uma lei
municipal específica, baseada no Plano Diretor, poderá delimitar área para aplicação de
operações consorciadas. Conforme estabelecido no Estatuto, a OUC tem como escopo alcançar
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental por meio
do conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados. O
Estatuto ainda prevê flexibilização das normativas urbanísticas para a área inserida na poligonal
destinada à OUC, considerado o impacto ambiental delas decorrente (BRASIL, 2001).
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A Lei Complementar nº 079, de 4 de janeiro de 2007, dispõe sobre a Operação Urbana
Ribeira e estabelece diretrizes urbanísticas para as Áreas de Intervenção da OUC. Esta área que
abrange parte do Centro Histórico de Natal tem o intuito de promover a recuperação e
revitalização do bairro, bem como desempenhar determinadas transformações urbanas.
A Área de Intervenção da Operação Urbana Ribeira tem como diretrizes urbanísticas a
revisão do Plano Viário para a área, , o incentivo à diversificação dos diferentes usos do solo na
área, a valorização dos espaços de uso exclusivo dos pedestres, a restrição e a disciplina do
transporte individual e a maior eficiência do transporte coletivo e a utilização de instrumentos
legais que propiciem obras de conservação e restauro dos edifícios ou conjuntos de interesse
histórico-arquitetônico, bem como logradouros públicos e áreas de interesse ambiental (NATAL,
2007a). Dessa forma, surgiu o Projeto Ribeira Viva que tem como escopo a viabilização de
projetos e empreendimento fundamentados na revitalização e na valorização histórica da
região, uma vez que esta sofreu com o esvaziamento e migração do comércio e habitação para
outras áreas da cidade. Atualmente, há debates acerca dos projetos viáveis para serem
realizados no local.
Apesar de não haver tráfego de embarcações de passageiros entre as margens do Rio
Potengi, há um projeto de reintegração urbana, que, entre outras propostas, contempla a
possibilidade de reativar o transporte hídrico no município de Natal. A intenção é utilizar o
antigo terminal de balsas, situado na Av. Tavares de Lira, no final da Rua Chile. Conforme o Plano
Diretor de Mobilidade Urbana (PDMU), há necessidade de estimular a diversificação da
ocupação na área histórica, bem como os deslocamentos por modos não motorizados no seu
interior (NATAL, 2015).
O Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) localizado no Porto foi construído para
atender navios de cruzeiro. A obra foi concluída em julho de 2014, e em novembro do mesmo
ano o terminal recebeu o primeiro navio, inaugurando sua operação (MAZDA, 2014). A
implantação do TMP ao sul do Porto de Natal intensificou o fluxo urbano na região nos períodos
de chegada de navios de cruzeiros, devido à vinda de muitos bugueiros e táxis. Ademais, a
prefeitura mobiliza artesãos, feirantes e atividades culturais locais. Essas ocorrências impactam
no fluxo de caminhões destinadas ao Porto.
Por esse motivo foi analisada a possibilidade de modificação do acesso de cargas ao
Porto de Natal do Pátio Sul para o Pátio Norte e elaborou-se uma proposta de projeto. A
proposta abarca a construção de um estacionamento para o TMP, no Pátio Sul, e a construção
de uma nova guarita, no Pátio Norte. A Figura 82 ilustra a situação urbana ao sul do Porto e a
inserção do Terminal Marítimo de Passageiros e do Terminal Pesqueiro.

Figura 82 – Terminal Marítimo de Passageiros e do Terminal Pesqueiro
Fonte: Mazda (2014) e Mendes (2011). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Localizada mais ao sul do Complexo Portuário de Natal está a Estação Ribeira, o ponto
final da Linha Norte de Veículos Leves Sobre Trilhos (VLT), o qual é administrado
pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU, 2014). A Superintendência de Trens
Urbanos de Natal elaborou um projeto de ampliação do Parque Ferroviário e um projeto de
remodelação da Estação Ribeira. Ambos tratam da ampliação do sistema de mobilidade e visam
a integração entre outros modais de transporte público, preceito estabelecido no PDMU de
Natal (NATAL, 2015), conforme elucidado na seção de “Mobilidade urbana”.
Próximo à Estação Ribeira há um Terminal Pesqueiro, o qual está passando por
reestruturação. Em 2016, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb)
apresentou projetos referentes à orla da cidade que abarca a urbanização do pátio do Terminal
Pesqueiro (NATAL, 2016b).

Região central do Complexo Portuário de Natal
Existe um projeto de ampliação da retroárea para a margem esquerda do Rio Potengi,
em frente ao atual Porto de Natal, conforme observado na Figura 83 e segundo apresentado no
Capítulo 3. Ressalte-se que, de acordo com dados obtidos durante a visita técnica realizada em
2017, o projeto encontra-se em estágio preliminar.

Figura 83 – Projeto de expansão até a margem esquerda
Fonte: UFRN, FUNPEC e Rio Grande do Norte (2012) e Natal (2007b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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De acordo com o PDM (NATAL, 2007b), a área destinada à implantação do projeto é
definida como ZPA 8. Ao norte da ZPA 8, constata-se desenvolvimento de atividade de
carcinicultura (criação de crustáceos), uma vez que, em Natal, há intenso cultivo de camarões.
Conforme apresentado na Figura 83, a área inserida na poligonal do projeto de
ampliação portuária inclui o terreno utilizado no antigo “Projeto Camarão”, que, de acordo com
a Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2011), foi criado na década de 1970
como alternativa econômica à extração de sal – atividade tradicional no estado. Posteriormente,
o projeto passou a receber apoio da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do
Norte (Emparn). A atividade carcinicultora acaba por agravar a situação de degradação
ambiental, intensificando a poluição do estuário, já precária devido ao despejo do esgoto da
cidade, advindo da ocupação das margens ribeirinhas e de assentamentos precários da
população de baixa renda (UFRN; FUNPEC; RIO GRANDE DO NORTE, 2012).

7.4. MOBILIDADE URBANA
A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a
implantação, em diferentes setores, de medidas e procedimentos que contribuam para a
qualidade de vida em áreas urbanas. Em relação aos transportes, essa questão pode ser vista
através da busca pela mobilidade urbana sustentável.
Conforme estabelecido no Plano Diretor de Natal, cabe ao Poder Público Municipal
implantar Política de Mobilidade Urbana dois anos após publicação do plano (NATAL, 2007b). O
art. 58 estabelece que a Política de Mobilidade Urbana deve:
I - ser instrumento de inclusão social ampliando a mobilidade da população,
promovendo o acesso físico a serviços e equipamentos públicos, ao lazer e a
integração social;
II - respeitar o meio ambiente priorizando a utilização de combustível não poluente ou
de baixo teor de poluição;
III - preservar e promover a vida mitigando os conflitos e transformando as vias
públicas em espaços seguros;
IV - promover o desenvolvimento econômico, minimizando desperdícios,
racionalizando o transporte e reduzindo custos (NATAL, 2007b).

Ainda em 2007, foi elaborado o Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região
Metropolitana de Natal (PDTM/RMN), o qual define alternativas para o sistema viário e de
transporte coletivo visto que se baseia na pesquisa de Origem e Destino (NATAL, 2015).
No ano de 2015, o PDMU de Natal foi publicado. O Plano tem como escopo o
desenvolvimento de projetos de curto, médio e longo prazos até 2025. Pautado nos princípios
da mobilidade urbana sustentável e democrática, o documento é fruto de processo participativo
com intuito de integrar população e instituições (NATAL, 2015).
O PDMU de Natal estipula o Plano de Reabilitação de Áreas Centrais – Ribeira
(PRAC/Ribeira), o qual foi desenvolvido pelo Governo Federal. O Plano prevê intervenções
viárias e a qualificação de espaços em áreas centrais e, portanto, nas proximidades do Complexo
Portuário de Natal. O PRAC/Ribeira intenta produzir quatro planos, que correspondem a: 1 -
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Plano Técnico Social; 2 - Plano de Reabilitação das Edificações Públicas e Privadas; 3 - Plano de
Valorização Turístico; e 4 - Plano de Intervenções Físicas.
A mobilidade urbana de Natal também é abordada no PAC, iniciativa do Governo
Federal coordenada pelo Ministério do Planejamento, o qual passou a promover o planejamento
e a execução de obras de infraestrutura social e urbana nos sítios históricos protegidos pelo
Iphan. O programa PAC Cidades Históricas atua em cerca de 44 cidades brasileiras, incluindo o
Centro Histórico de Natal, e prevê projetos e obras de acessibilidade nos pontos turísticos,
visando a melhoria da infraestrutura de mobilidade. Dentre as iniciativas está o estímulo ao uso
habitacional do Centro Histórico, indo contra a fenômeno de esvaziamento da região e buscando
prover mais segurança aos moradores locais (NATAL, 2015).
Consta no PDMU a implementação de Projeto de Mobilidade Urbana para a Copa do
Mundo de Futebol 2014, uma iniciativa do Governo Estadual. Dessa forma, foram elaborados
diversos projetos, tal como o Pró-Transporte (Anel Viário) e Acesso Sul ao Aeroporto
Internacional de Natal — Governador Aluízio Alves (NATAL, 2015). Acerca destes projetos, há
mais detalhe na seção 5.3 (Estudos e projetos - Acesso rodoviário).
Não consta no PDMU a previsão de instalação de transporte marítimo ou fluvial para
passageiros, ainda que o cenário futuro admita um crescimento urbano em direção noroeste,
ou seja, a favor do cruzamento do rio.
Não há transporte de cargas pelo modal ferroviário e também não existe perspectiva
para que isso ocorra, porém o PDMU traça diretrizes para a viabilização de integração entre
diferentes modais do sistema de mobilidade urbana ferroviário (NATAL, 2015). A
Superintendência de Trens Urbanos de Natal, criada em 1988, administra o sistema de
transporte de passageiros sobre trilhos por meio de VLTs e de locomotivas a diesel com carros
de passageiros. Visando atender à Região Metropolitana de Natal, o sistema estrutura-se pela
Linha Norte e pela Linha Sul (CBTU, 2014). Há 23 estações no município, e a Estação do Ribeira
é o ponto final da Linha Norte e está localizada próxima ao Porto de Natal. A CBTU elaborou um
projeto de ampliação do Parque Ferroviário e um projeto de remodelação da Estação Ribeira,
próximo ao local destinado à implantação do Terminal Pesqueiro.
O PDMU ainda prevê a continuidade do Sistema de Hierarquização Viária para
Automóveis, ainda que considere fluxo local e interbairros de bicicletas. O plano observa a
predominância do uso de bicicletas nos bairros localizados às margens do Rio Potengi e na Zona
Norte de Natal, onde se localiza o Porto da cidade (NATAL, 2015).
De acordo com o PDMU, o fluxo intenso de caminhões nas vias de acesso ao Porto
contribui para a deterioração da malha viária e aumenta o nível de ruído e a vibração provocada
nos edifícios que se estabelecem ao longo das vias (NATAL, 2015). Conforme já abordado ao
longo deste documento, a prefeitura implementou a Lei nº 0256/2008 que restringe a circulação
de caminhões em algumas vias e também existem recomendações do Iphan para restrição de
circulação de caminhões dentro da área do Centro Histórico.
À vista dos conflitos de mobilidade urbana, o PDMU institui três planos com o objetivo
de desenvolver ações de curto, médio e de longo prazos, até o ano de 2025. Dentre estes, consta
o Plano de Circulação Viária, o qual prevê um cenário futuro de hierarquia viária de acordo com
diagnóstico da situação atual, das medidas tomadas e projetos, tal como Anel Viário, mais
detalhado na seção 5.3 (Estudos e projetos - Acesso rodoviário).
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7.5. 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,
2014c, 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.
Em relação ao Complexo Portuário de Natal, não foram identificadas comunidades
indígenas próximas ao Complexo Portuário. Entretanto, foram identificadas comunidades
tradicionais quilombolas distribuídas no território de Natal e também comunidades ribeirinhas
no interior do município.

Comunidades indígenas
No estado do Rio Grande do Norte existe apenas uma Terra Indígena (TI), que se
encontra em fase de estudo. Trata-se da TI Sagi/Trabanda, localizada no município de Baía
Formosa (FUNAI, [2018]), conforme aponta a Figura 84.

Figura 84 – Localização da TI Sagi em relação ao Complexo Portuário de Natal
Fonte: Funai ([2018]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Apesar disso, conforme dados levantados nas últimas décadas pelo IBGE (2018),
ilustrados na Figura 85, pode-se notar o aumento do contingente indígena no estado do Rio
Grande do Norte como um todo, mais especificamente na região de Natal, durante o período
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compreendido entre os anos de 1991 a 2000. Nos dez anos seguintes, a capital e São Gonçalo
do Amarante registraram diminuição da população indígena – caso contrário ao ocorrido em
Macaíba e Extremoz. De acordo com o IBGE (2018), a população indígena em Natal correspondia
a 157 indivíduos em 1991. Em 2000, registraram-se 1.273 indígenas e, em 2010, 866. Também
em 2010, o contingente populacional indígena verificado nos municípios de Parnamirim,
Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz somava, respectivamente, 204, 35, 65 e 58
índios.

Figura 85 – Distribuição total da população indígena na região de Natal
Fonte: IBGE (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Comunidades quilombolas
No Rio Grande do Norte são verificadas sete comunidades tradicionais quilombolas,
das quais apenas uma possui titulação – a comunidade Jatobá, localizada em Patu (INCRA,
2016a). As três comunidades quilombolas localizadas mais próximas a Natal são: Capoeira dos
Negros, no município de Macaíba (CPI-SP, 2014); Sítio Pavilhão, em Bom Jesus (CPI-SP, 2017); e
Acauã, em Poço Branco (CPI-SP, 2016). A Figura 86 ilustra a localização dessas três comunidades.

Figura 86 – Localização dos municípios com comunidades quilombolas
Fonte: CPI-SP (2014, 2016, 2017) e Incra (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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A comunidade Capoeira dos Negros, localizada na Terra Quilombola de Capoeiras, é
composta por 230 famílias (CPI-SP, 2014). Reconhecida por Portaria publicada no Diário Oficial
da União, de 6 de agosto de 2013 (ZAULI, 2013), a terra de aproximadamente 907 hectares (CPISP, 2014) possui infraestrutura rodoviária, em sua maior parte constituída de asfalto, que
permite o acesso às comunidades vizinhas e à cidade de Macaíba. Na localidade, são produzidos
mandioca, feijão e milho, que, posteriormente, são vendidos nas feiras de Macaíba e de Bom
Jesus – o que lhe confere economia baseada na agricultura (LYRA, 2009).
Por sua vez, a comunidade Sítio Pavilhão está no interior da Terra Quilombola Sítio
Pavilhão e possui população de 23 famílias. A terra ocupa uma área de cerca de 52 hectares (CPISP, 2017), e está localizada nas proximidades dos acessos rodoviários ao Complexo Portuário de
Natal, 46 quilômetros distante da capital. Dentre as características da comunidade, destaca-se
a produção de feijão, milho, mandioca e jerimum como agricultura de subsistência, ao passo
que a produção de palma é voltada para a alimentação de bois e ovelhas. Analogamente à terra
de Capoeiras, o território da comunidade de Sítio Pavilhão foi reconhecido por Portaria
publicada no Diário Oficial da União, em 16 de novembro de 2016 (INCRA, 2016b).
A comunidade Acauã, encontrada na Terra Quilombola Acauã, engloba
aproximadamente 540 hectares de área (CPI-SP, 2016), onde residem 224 pessoas (FUNDO
BRASIL DE DIREITOS HUMANOS, [2018]). Em 2008, a terra foi reconhecida como Comunidade
Remanescente de Quilombo através de Portaria publicada no Diário Oficial da União (KOINONIA,
2008). No local, existe a Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA), que luta
pela titulação territorial e pelo acesso à saúde (este através da construção de um posto de
atendimento médico na comunidade) (FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS, [2018]).

Comunidades ribeirinhas
As comunidades de pescadores de Natal estão distribuídas ao longo do Rio Potengi.
Nessa região são encontradas, entre as diversas comunidades do município, a de Passo da Pátria
e a de Beira Rio, além do Canto do Mangue, onde também ocorre atividade pesqueira. A Figura
87 ilustra essas localidades.
A comunidade de Passo da Pátria, um dos focos de pesca artesanal de Natal, está
localizada na região da Pedra do Rosário, um dos pontos turísticos do município, onde,
antigamente, funcionava um Porto. O referido Porto recebia, até a metade do século 20, e
através da ferrovia também nas proximidades da Pedra, produtos provenientes de Macaíba e
São Gonçalo do Amarante, abastecendo alguns bairros de Natal. Dessa maneira, a comunidade
se desenvolveu entre os dois fatores que promoveram seu crescimento: a linha férrea e o Porto
(SILVA, 2014).
Segundo Souza (2007), atualmente a região é um complexo de favelas composto por
três núcleos: Areado, Pantanal (também conhecido como Bairro de São Francisco) e a própria
Passo da Pátria. Os núcleos abrigam cerca de 3,8 mil pessoas (SILVA, 2014) e apresentam
situação precária quanto à acessibilidade aos bens e serviços e à moradia – o que se soma ao
fato de que as propriedades residenciais não pertencem aos moradores (SOUZA, 2007). O
complexo é também local de violência devido ao tráfico de drogas (PAIVA, 2015).
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Figura 87 – Localização das comunidades ribeirinhas de Beira Rio, Passo da Pátria e do Canto do Mangue
Fonte: Silva (2014), Paiva (2016) e Portal Saneamento Básico (2002). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em 2000, foi criado o Projeto Integrado de Urbanização da Comunidade Passo da
Pátria, de autoria da prefeitura do município. O projeto possuía como objetivos iniciais a
implantação de infraestrutura de qualidade na comunidade, a melhoraria das habitações e a
realização de ações sociais e de regularização fundiária. Com o decorrer dos anos, o projeto foi
modificado e ainda não se encontra finalizado (FERREIRA ET AL, 2014). Na região, também está
implantado o Projeto INarteurbana, que realiza ações culturais no bairro (PAIVA, 2017).
Conforme a Prefeitura de Natal, a comunidade Beira Rio é outro dos polos de pesca
artesanal do município. A região era assolada pela lama e alagamentos, e há alguns anos passou
por obras de urbanização que trouxeram diversas melhorias para a região, como calçamento,
drenagem e saneamento básico. Além disso, algumas moradias foram construídas e outras
passaram por reformas, totalizando 211 famílias beneficiadas com a ação (PORTAL
SANEAMENTO BÁSICO, 2002).
A atividade pesqueira também é encontrada no Canto do Mangue, permitindo aos
pescadores locais e demais pescadores artesanais do Rio Potengi a comercialização de diversos
frutos do mar, tais como peixes, lagostas e camarões no Mercado do Peixe (PAIVA, 2016).

7.6. INICIATIVAS PARA HARMONIZAÇÃO DA RELAÇÃO PORTOCIDADE
Com o intuito de atenuar os impactos causados pela atividade portuária, minimizando,
assim, os conflitos entre o Porto e o município, podem ser realizadas iniciativas em prol da
população e do meio ambiente nas localidades em que os complexos estão inseridos. No
Complexo Portuário de Natal, a CODERN e o arrendatário M. Dias Branco realizam medidas que
buscam harmonizar a relação porto-cidade, cujas descrições são apresentadas nos itens a seguir.
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CODERN
A CODERN efetua iniciativas mitigatórias de impactos sociais na região de Natal.
Segundo a AP, para os colaboradores internos, as iniciativas tangem ao segmento da saúde,
enquanto que a comunidade é abrangida pelo Grupo de Trabalho para Projetos Estruturantes
da Ribeira e Entorno (Coopere).

Cidadania
O Coopere é formado por secretarias municipais e estaduais, bem como por outras
instituições – Iphan, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), CBTU e a própria
CODERN. Entre os projetos e edificações englobadas pelo grupo estão a remoção e a relocação
da Comunidade do Maruim, o terminal de passageiros e o terminal pesqueiro (NATAL, [2018]).

Saúde
O Porto de Natal efetua, desde 2012, a ação Saúde nos Portos. Através dela, os
colaboradores internos, terceirizados e a comunidade do entorno podem realizar
acompanhamentos de saúde, que englobam serviços de triagem, vacinação para hepatite B e
tétano, testagem de doenças sexualmente transmissíveis (sífilis e HIV), exames de acuidade
visual, audiometria e força e assistências em odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia,
além de participarem de palestras e de exercícios com educador físico. A ação é fruto da parceria
da CODERN com a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, a Polícia Rodoviária Federal, o
Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), os sindicatos de trabalhadores e o Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT). Em 2016, a Saúde
nos Portos foi realizada no terminal de passageiros do Porto de Natal, em dois dias do mês de
novembro (BRASIL; CODERN; SEST SENAT, 2016).

M. DIAS BRANCO
De acordo com representantes da M. Dias Branco, para mitigar os conflitos
provenientes da relação porto-cidade, o Grande Moinho Potiguar realiza, através da diretoria
de sustentabilidade, eventos em escolas e doação de biscoitos e farinhas à comunidade. De
acordo com o Relatório Anual, em 2016 ocorreu a realização da campanha “Presentes que
Causam Sorrisos”.

Educação e cidadania
Por meio da campanha “Presentes que Causam Sorrisos”, voluntários colaboradores
da M. Dias Branco realizam, em todo o Brasil, doações de brinquedos e livros novos e seminovos,
além de promoverem aulas e recreações com crianças. Em Natal, cerca de 70 crianças foram
beneficiadas com doações de brinquedos (M. DIAS BRANCO, [2016?]).
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7.7. PRINCIPAIS PONTOS IDENTIFICADOS
Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listadas as considerações de maior
relevância para a relação harmônica entre o município de Natal e o Complexo Portuário de Natal.
» O Porto de Natal está localizado no Bairro Ribeira, próximo ao Centro Histórico localizado
no bairro denominado Cidade Alta, um dos primeiros núcleos de povoamento da cidade. À
vista disso, a urbanização do seu entorno é consolidada, havendo diversas edificações,
infraestrutura urbana e localidades de interesse turístico. Atualmente, observa-se um
esvaziamento populacional da área bem como a situação de degradação em diversos
pontos no entorno portuário. Nesse sentido, ressalta-se a importância de implementação
dos projetos de revitalização urbana previstos para a área, como o Projeto Ribeira Viva, em
que há a previsão de adequação de usos e edifícios do entorno portuário. Esse projeto
aborda reurbanizações que possam estimular o retorno de alguns usos comerciais e de lazer
nas localidades, assim deve-se buscar a compatibilização dos interesses dos entes
envolvidos e contemplar a área com as melhorias que se apresentam relevantes para o
desenvolvimento da cidade e da atividade portuária.
» Em virtude da localização do Porto de Natal próximo à área do Centro Histórico, mostra-se
relevante a atenção com relação à área inserida na poligonal de tombamento do Iphan e às
edificações consideradas como Patrimônio Histórico e sua importância de preservação e
para o desenvolvimento da cidade e da região. Constatou-se o uso de vias inseridas nas
poligonais de tombamento do Iphan e também preservação histórica como acesso às
instalações do Complexo Portuário de Natal, como é o caso da Rua Chile. Não há legislação
específica que impeça o tráfego de veículos pesados, mas perante a Lei nº 6.292, de 15 de
dezembro de 1975, que faz valer itens relativos à proteção do patrimônio, recomenda-se
restrição da utilização da via por veículos pesados à vista de eventuais danos a bens
tombados.
» A conjuntura urbana do entorno do Pátio Norte do Complexo Portuário de Natal é de
ocupação consolidada. Considerando a necessidade de ampliação da infraestrutura
portuária, foi elaborado um projeto de ampliação do Pátio Norte, cujo terreno destinado
estava ocupado por cerca de 165 famílias que constituíam a Comunidade do Maruim.
Portanto, foi elaborado um projeto de desapropriação da comunidade por parte da
prefeitura, o qual se estrutura em três etapas. Dentre as ações já realizadas está a de
realocação da comunidade para um conjunto habitacional, porém o projeto de revitalização
da área urbana limitante à portuária. Ressalta-se a importância da elaboração do projeto
de forma integral, visando a criação de interface entre as bordas portuária e urbana e a
qualificação do entorno.
» Constata-se a existência de comunidades ribeirinhas assentadas às margens do Rio Potengi,
no interior de Natal, porém não nas imediações portuárias, ainda que haja atividade
pesqueira na região do Canto do Mangue. Também não foram identificadas comunidades
tradicionais indígenas e quilombolas próximas ao Complexo Portuário.
» A ausência de considerações acerca da atividade portuária no Plano Diretor Municipal
(PDM) de Natal, instituído em 21 de junho de 2007, dá-se em virtude de o tema já ser
tratado na Lei nº 4.069, de 21 de maio de 1992, que define a Zona Especial Portuária (ZEP).
Porém, em decorrência da necessidade de atualização do PDM, ressalta-se a importância
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de que seja abordada a temática, visto que o zoneamento apresentado no documento não
considera a atividade portuária dentre os usos da área ocupada pelo Porto de Natal.
» Em decorrência da conformação das vias do Centro Histórico, das movimentações do Porto
de Natal e do trânsito urbano no local, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Natal
(PDMU) retrata a necessidade de estimular a diversificação da ocupação na área histórica
no entorno portuário e instiga a integração entre diferentes modais, bem como os
deslocamentos por modos não motorizados no seu interior. A programação da chegada de
navios de passageiros no Terminal Marítimo Portuário deve ocorrer ancorado no
alinhamento entre a Prefeitura de Natal e a CODERN, visto que a prefeitura pode qualificar
o atendimento ao turista no município ao se programar para alterações do trânsito no
Centro Histórico e nas proximidades do Porto. Ao sul do Complexo Portuário de Natal está
localizada a Estação Ferroviária Ribeira, o ponto final da Linha Norte do Veículos Leves Sobre
Trilhos (VLT). A Superintendência de Trens Urbanos de Natal elaborou projeto de ampliação
do Parque Ferroviário e um projeto de remodelação dessa estação. Ambos tratam da
ampliação do sistema de mobilidade e visam a integração entre outros modais de
transporte público, preceito estabelecido no PDMU.
» A realização de iniciativas com as comunidades do entorno portuário tem aproximado e
qualificado a relação da CODERN e o arrendatário M. Dias Branco com a população. A
implementação de ações sociais demonstra a busca por uma melhor relação com o meio,
dentre eles a participação do Projeto Ribeira Viva, que incluiu a construção do Terminal
Marítimo de Passageiros e do Terminal Pesqueiro, e questões relacionadas ao projeto de
realocação da antiga Comunidade do Maruim, através do Grupo de Trabalho para Projetos
Estruturantes da Ribeira e Entorno (Coopere).

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 das ações conjuntas entre o Poder Público Municipal e a Autoridade
Portuária podem contribuir para essa integração, a exemplo da importância na participação no
processo de atualização do plano diretor, ação esta que é prevista nas conformidades da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, em que é contemplada a
participação da sociedade e entes representativos dos segmentos da comunidade. 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.
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Visão
compartilhada

Relação portocidade

Busca por
soluções
conjuntas e
factíveis

Diálogo
constante

Figura 88 – Pilares para a harmonização da relação porto-cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

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, da análise dos
gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos.

8.1. MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA
A CODERN passou a ser a Autoridade do Porto de Natal em 1983, seguindo
determinação da Assembleia Geral de Acionistas da Portobras, realizada em 6 de abril de 1981.
Inicialmente, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) foi instituída por meio da
alteração da nomenclatura da empresa responsável pelo Terminal Salineiro de Areia Branca, a
então Terminais Salineiros do Rio Grande do Norte S.A. (Termisa). Essa alteração se deu em
Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras)
realizada no dia 20 de janeiro de 1978, que visou aprovar a reformulação do Estatuto Social da
Termisa. Nesse novo documento, a Termisa passou a ser denominada Companhia Docas do Rio
Grande do Norte (CODERN), cuja finalidade era construir e explorar comercial e industrialmente
os terminais salineiros no estado do Rio Grande do Norte.12
A CODERN caracteriza-se como uma empresa de economia mista, vinculada à
Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA),
regendo-se por seu Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. O capital social da
Autoridade Portuária é de R$ 432.842.995,32, representado por 181.198.186.577 ações sem
valor nominal, sendo 98.365.624.890 ações ordinárias e 82.832.561.687 ações preferenciais,
ambas nominativas e de classe única.
O objeto social da CODERN consiste em exercer as funções de Autoridade Portuária no
âmbito dos Portos Organizados no estado do Rio Grande do Norte, sob sua administração e
responsabilidade, em consonância com as políticas setoriais formuladas pela SNP/MTPA. Além
disso, a CODERN pode exercer funções de Autoridade Portuária em Portos Organizados
localizados em outras Unidades da Federação (UF), desde que receba delegação do Governo
Federal por meio da assinatura de convênios de delegação.

12Ressalta-se

que a CODERN também é responsável pelo Porto de Maceió (AL), mediante Convênio nº
SEP/001/2007-DC.
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A estrutura organizacional da CODERN pode ser observada na Figura 89.

Figura 89 – Organograma da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A administração superior da CODERN é composta pela Assembleia Geral de Acionistas
(AGA), que deve se reunir, ordinariamente, segundo atribuições estabelecidas pelo Estatuto
Social, uma vez por ano, no período que compreende os quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social anterior e, extraordinariamente, sempre que for necessário. Entre
outras atribuições, compete à Assembleia Geral de Acionistas em suas reuniões ordinárias:
avaliar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
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deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e eleger
os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A AGA também pode se reunir
extraordinariamente, a fim de deliberar sobre outros assuntos diversos, comumente
relacionados à alienação de ações; abertura de capital; alteração do capital social; emissão de
outros títulos ou valores mobiliários; transformação, incorporação, cisão, fusão ou dissolução
da CODERN, eleição e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas, entre outras
atribuições.
O órgão colegiado superior da CODERN é o Conselho de Administração, composto por
sete membros eleitos por assembleia geral com competência de: fixar a orientação geral dos
negócios da empresa e deliberar sobre o planejamento estratégico da Companhia; e deliberar
sobre a estrutura organizacional. Além disso, o referido Conselho deve, entre outras
competências, definir regras de aprovação das seguintes operações, principalmente quando os
seus valores se encontrarem acima do permitido pelo estatuto social: i) alienação, cessão,
comodato, permuta, locação, convênio, arrendamento ou doação de ativos; ii) celebração de
contratos e convênios; iii) aquisição, alienação e cessão de bens e serviços; iv) contratação de
empréstimos e financiamentos; e v) abertura de créditos.
A Diretoria Executiva, por sua vez, é o órgão executivo de administração e de
representação, responsável por acompanhar o funcionamento da CODERN. Tem a competência
de elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos anuais de negócios
e o plano estratégico da CODERN, bem como os programas anuais de dispêndios, orçamentos e
investimentos. Além disso, cabe à Diretoria Executiva aprovar: i) os manuais e normas técnicas,
financeiras e contábeis de administração da Companhia; e ii) a lotação do quadro de pessoal.
Ainda tratando da alta gerência da CODERN, o Diretor Presidente tem a missão de
representar a Autoridade Portuária, possuindo competências de: dirigir, coordenar e controlar
as atividades da CODERN; cumprir e fazer cumprir as determinações da Assembleia Geral, do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, bem como editar os atos que decorram das
resoluções desta última. Cabe a ele, ainda, fazer publicar o relatório anual de administração e
os demonstrativos contábeis de encerramento do exercício; e determinar a realização de
inspeções, auditorias, sindicâncias ou inquéritos.
Por fim, as atividades do Conselho Fiscal consistem em: acompanhar a execução
patrimonial, financeira e orçamentária; fiscalizar os atos dos administradores, verificando o
cumprimento de seus deveres legais e estatutários; denunciar erros, fraudes ou crimes aos
órgãos de administração e à assembleia geral; e examinar o plano de auditoria interna, entre
outras atribuições. Além disso, é de competência desse órgão pronunciar-se sobre os demais
assuntos que lhe forem delegados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva.
No que se refere ao Conselho de Autoridade Portuária (CAP), este reúne-se
mensalmente. Nas reuniões do CAP, entre outros temas, são discutidas medidas para promover
a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias, para fomentar a ação
industrial e comercial do Porto e para estimular a sua competitividade. Nas reuniões do CAP,
também são discutidos assuntos de ordem operacional e administrativa.
As metas da CODERN são traçadas com base em sua identidade organizacional,
composta pela missão, pela visão estratégica e pelos valores e princípios da Companhia. A
Tabela 32 apresenta a identidade organizacional da CODERN.
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Missão
Visão
estratégica

Valores e
princípios

Descrição
Disponibilizar infraestrutura portuária eficaz para atender a movimentação de cargas
e passageiros, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e sustentável
do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil.
Ser o porto modelo em gestão e logística de transporte do Brasil, reconhecido pela
excelência de seus serviços.
a) Ética e legalidade
b) Integridade, honestidade e transparência em todas as relações
c) Valorização das pessoas
d) Responsabilidade socioambiental
e) Definição clara dos objetivos e metas
f) Excelência de serviços.
Tabela 32 – Missão, visão estratégica e valores e princípios – CODERN

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

Quanto ao modelo de gestão portuária existente no Porto de Natal, destaca-se que é
identificado a partir da designação das responsabilidades pelo provimento e pela manutenção
da infraestrutura, da superestrutura e da 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 compete a um operador portuário pré-qualificado pela Autoridade Portuária, em
conformidade com as normas estabelecidas pela SNP/MTPA.
A CODERN, no Porto de Natal desempenha as funções de Autoridade Portuária e não
executa atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias, ficando tais atividades a
cargo de operadores privados, os quais são também responsáveis pelo provimento da
superestrutura necessária às operações. Além disso, alguns armazéns e pátios são mantidos pela
Autoridade Portuária e explorados por operadores privados mediante pagamento de tarifas
portuárias aplicadas sobre a utilização da infraestrutura terrestre e sobre a armazenagem.
Portanto, o modelo de gestão adotado no Porto de Natal pode ser considerado híbrido, com
traços dos modelos landlord e tool port, conforme apresentado na Figura 90.

Figura 90 – Modelo de Gestão Portuária da CODERN no Porto de Natal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O modelo de gestão da CODERN no Porto de Natal contém, por um lado, traços do
modelo tool port, devido ao fato de a Autoridade Portuária ainda possuir parte da
superestrutura e atuar como fiel depositária de cargas em alguns armazéns do Porto, e, por
outro lado, do modelo landlord, em função da existência de áreas operacionais arrendadas e do
fato de a Autoridade Portuária exercer funções de administração do Porto Organizado. Desse
modo, o Porto de Natal está sujeito a alguns pontos fortes e fracos desses dois modelos.
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Segundo Bichou e Gray (2005), o modelo tool port tem como pontos fortes: i) o fato
de evitar duplicidade de investimentos, uma vez que algumas facilidades são providas pelo setor
público; ii) o fomento à competição entre operadores; e iii) a possibilidade de que pequenos
operadores possam utilizar o Porto. Por outro lado, como fraquezas podem ser citados: i) a
fragmentação da responsabilidade pelo manuseio da carga, o que pode gerar conflitos entre
pequenos operadores; ii) investimentos subdimensionados; e iii) barreiras ao desenvolvimento
de operadores privados fortes.
Já o modelo landlord tem como ponto forte o fato de que as empresas que possuem e
mantém os equipamentos são as mesmas que os operam, o que facilita o planejamento e a
adaptação às condições do mercado. No entanto, podem ser citados como pontos fracos: i) uma
eventual sobrecapacidade, decorrente da busca de 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
Organizado de Natal, bem como a análise dos contratos vigentes e de suas principais
informações.

8.2. EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO
No Porto de Natal há dois contratos de arrendamento em vigor com a empresa M. Dias
Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Além desses, há outros tipos de contrato de
cunho não operacional, como cessões de uso onerosas, que correspondem a áreas para serviços,
como oficina de contêineres e escritório para operadores; e cessões de uso não onerosas,
referentes às áreas para escritórios de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a Receita Federal, a Polícia Federal, a Superintendência Federal de Agricultura no
Estado do Rio Grande do Norte e o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). A Tabela 33
apresenta as principais informações a respeito dos dois contratos de arrendamento em vigor no
Porto de Natal.
Empresa
M. Dias Branco Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda. Filial Grande Moinho Potiguar
M. Dias Branco Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda. Filial Grande Moinho Potiguar

Natureza

Contrato

Término do
contrato

Área (m²)

Valor fixo
(mensal)

Contrato de
arrendamento

011/98

3/7/2023

10.069,84

R$
2,03/m²

Contrato de
arrendamento

003/01

9/2/2026

466,00

R$
2,02/m²

Tabela 33 – Informações dos contratos de arrendamento do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Para melhor ilustrar o que foi exposto na Tabela 33, a Figura 91 apresenta os
arrendamentos e as áreas arrendáveis do Porto de Natal.
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Figura 91 – Áreas arrendadas e áreas arrendáveis do Porto de Natal
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O Contrato de Arrendamento nº 003/01 corresponde a uma área para recepção e
armazenamento de carga de granel sólido. Já o Contrato nº 011/98 corresponde a uma área com
esteira transportadora que compreende silos de recepção e armazenagem de trigo. No período
de assinatura do Contrato nº 011/98, a responsabilidade cabia à empresa Grande Moinho
Potiguar e Indústria de Massas Ltda., mas o primeiro aditivo a esse documento transferiu a
responsabilidade para a M. Dias Branco S.A. Comércio e Indústria – Filial Grande Moinho
Potiguar. Foi sob essa denominação que a empresa assinou o Contrato nº 003/01.
Apesar do exposto acima, ainda houve uma nova alteração na nomenclatura da
empresa, o que é possível verificar no primeiro aditivo e no segundo aditivo do Contrato nº
011/98. Ambos os aditivos elucidam que a responsabilidade pelos contratos firmados cabe
agora à M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – Filial Grande Moinho Potiguar.
Segundo informações coletadas via questionário on-line e em visita técnica, a
Autoridade Portuária indicou que no que se refere às áreas arrendáveis, o Porto de Natal dispõe
de duas áreas para arrendamento: a parte não operacional do Terminal Marítimo de
Passageiros, constituída de salão multiuso, restaurante, lanchonete e mirante, e a retroárea do
Berço 4, cuja licitação faz parte da estratégia operacional da empresa. Foi informado através de
questionário on-line que, até o momento da elaboração deste relatório, não existiam
manifestações de interesse pela área representada pelo Terminal de Passageiros, e que a
retroárea do Berço 4 será disponibilizada para manifestações após a conclusão de seu aterro e
obras.
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8.3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A respeito do planejamento comercial, segundo informou a Autoridade Portuária, o
setor responsável por essa atividade na CODERN é a Gerência Comercial (Gercom). As ações
realizadas para cumprir o propósito comercial da Autoridade Portuária consistem em gerenciar
a execução das atividades comerciais, promovendo os serviços prestados pela empresa e
mostrando suas vantagens e competitividade. As ações comerciais visam divulgar a Instituição
e a qualidade de seus serviços por meio de mídias de comunicação, participação em eventos,
feiras e missões. Além disso, a referida gerência realiza o acompanhamento e prospecção de
mercado, visando à comercialização de áreas arrendáveis e à identificação de novas
oportunidades de negócios.
As ações para a atração de carga para Natal estão inseridas no Plano de Negócios da
CODERN, cuja última edição é de 2017. O documento apresenta a contextualização da
movimentação de carga atual e a análise de cenários futuros; as diretrizes organizacionais; a
estrutura operacional; a análise financeira e um plano de implementação que aborda programas
de investimentos em infraestrutura e de alto valor financeiro, estratégias de atuação que
contemplam ações comerciais, operacionais e de gestão, bem como iniciativas relacionadas à
tecnologia da informação (TI).
No que se refere à estratégia de atuação, as ações descritas no Plano de Negócios
procuram melhorar o desempenho econômico-financeiro da Companhia, a qualidade e a
capacidade da infraestrutura portuária, e o nível dos serviços aos clientes, usuários e sociedade.
Também é planejada a adoção de práticas de gestão por resultados, em linha com as diretrizes
estabelecidas pela SNP/MTPA. Para atingir esses resultados esperados, a CODERN concentra
seus esforços em três aspectos fundamentais:
» 1) Estratégia Comercial: conjunto de ações para ampliar a oferta dos serviços portuários,
melhorando o desempenho econômico-financeiro da empresa, sendo elas:





Captação de linha de navegação de cabotagem para o Porto de Natal;
Captação de linha de longo curso do Porto de Natal para os Estados Unidos;
Arrendamento das áreas públicas do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal;
Participação em feiras e eventos ligados ao setor para maior visibilidade dos serviços
ofertados pela CODERN.

» 2) Estratégia Operacional: ações para ampliar a capacidade portuária por meio de
investimentos e adequação da infraestrutura:
 Desenvolvimento de estudos e projeto para dragagem de aprofundamento,
correção do curso do canal de acesso e ampliação da bacia de evolução do Porto de
Natal;
 Licitação da área a ser aterrada no Berço 4 do Porto de Natal;
 Aumento da área de armazenagem e retroárea do Porto de Natal, incorporando a
área da Comunidade do Maruim;
 Projetos de promoção e regularização ambiental;
 Projetos de monitoramento de indicadores de produtividade;
 Continuidade aos estudos e projetos de aprofundamento do Canal do Porto de
Maceió.
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» 3) Estratégia de Gestão e TI: adoção de políticas e práticas administrativas continuadas,
resultando em melhoria do clima organizacional e aumento da eficiência dos processos da
empresa. Essas ações beneficiam a gestão da CODERN como um todo, afetando,
consequentemente, o Porto de Natal. Entre estas, podem ser citadas a modernização da
gestão portuária, a implementação de um Plano de Gestão dos Riscos Operacionais e
Mercadológicos, a execução de projetos de melhoria nos sistemas de TI por meio do Plano
de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação (PDTI), a implementação de um Plano de
Capacitação e Desenvolvimento de RH e a sistematização dos processos internos.

Ainda no que se refere à gestão, as informações obtidas apontam que a CODERN está
em fase de evolução de suas aplicações, tanto do ponto de vista tecnológico como da integração
das informações entre os sistemas. Podem-se destacar três grandes projetos na Companhia:
» 1) Implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Portuária (SIGAP),
sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) que tem o objetivo de automatizar os
processos administrativos e portuários da CODERN em uma plataforma web. Desde 2014, a
CODERN vem trabalhando com uma empresa terceirizada – por meio do Contrato nº
009/2014 – para a implantação desse sistema. Os módulos a serem implantados e seu
status atual são descritos a seguir:








Módulo Gestão de Materiais e Serviços (implantado);
Módulo Gestão de Licitações (em implantação);
Módulo Gestão de Compras (implantado);
Módulo Gestão de Contratos (implantado);
Módulo Gestão de Processos Eletrônicos (implantado);
Módulo Gestão de Operações Portuárias (em implantação);
Módulo Gestão Orçamentária (implantado).

Esse projeto conta com um aditivo de prazo de 12 meses para sua implantação definitiva,
ou seja, até abril de 2018.
» 2) Desenvolvimento do Portal de Serviços da Companhia13, aplicativo que já está sendo
utilizado para automatizar processos administrativos internos da CODERN em plataforma
web. No ano de 2016, o aplicativo evoluiu de 13 para 22 módulos. Alguns módulos estão
em fase de homologação e outros já se encontram em produção.
» 3) Implantação de novos módulos de Folha de Pagamento, Contábil, Tributário e
Patrimônio do software Domínio Sistemas. O software é utilizado em plataforma desktop
e web, e foi implantado para atender às novas demandas da Gerência Administrativa
(Geadmi) e da Gerência de Recursos Financeiros (Gerfin). O sistema é composto por dez
módulos.

Destaca-se que esses sistemas não são interligados, mas funcionam paralelamente, o
que pode restringir a eficiência administrativa. A Figura 92 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 CODERN.

13

Disponível em: <servicos.codern.com.br>.
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Figura 92 – Planejamento estratégico e comercial da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto ao alinhamento das ações de planejamento da CODERN com os instrumentos
de planejamento do setor, salienta-se que não foram observados indicadores vinculados às
diretrizes do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) ou ao anterior Plano Mestre do Porto.
A CODERN realiza apenas o acompanhamento vinculado ao Plano de Metas de Desempenho
Empresarial da SNP/MTPA. Alguns resultados dos últimos anos são apresentados na Tabela 34.
Denominação

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Margem EBITDA
Comprometimento dos custos
operacionais
Receita (R$/m²)
Evolução da movimentação de
carga em relação ao ano
anterior
Produtividade da operação
(t/h)
Consignação média
(t/navio carga)
Execução orçamentária de
investimentos
Comprometimento das
despesas com pessoal
Receita anual (R$/empregado)
Custo (R$/m²)
Incremento da capacidade de
movimentação (t/m²)

-7%

-44%

-33%

-49%

-67%*

-67%

60%

76%

107%

119%

110%

64%

17,78

14,99

18,30

20,23

26,83

29,47

86%

86%

119%

119%

126%

110%

661,71

533,79

408,25

426,28

428,28

294,92

7.406

5.594

14.797

16.515

14.079

22.492

59,50%

32%

35,59%

27,55%

19,83%**

49,52%

99%

122%

66%

70%

60%

83%

6.948,14
17,67

6.494,35
18,36

7.999,11
19,52

8.210,71
24,07

10.134,08
29,48

10.075,35
18,81

0,13

0,03

0,21

0,24

0,41

2,52

* Índice influenciado sobremaneira por discordâncias do PORTUS em relação a valores de Termo de Confissão de
Dívida desse Instituto a serem pagos com recursos disponibilizados no Orçamento Geral da União (OGU).
** A CODERN vem executando 100% dos recursos efetivamente liberados

Tabela 34 – Indicadores de desempenho da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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No Porto de Natal, o Porto Sem Papel (PSP) está em pleno funcionamento, e os órgãos
que aderiram ao sistema foram a Anvisa, o Ministério da Agricultura e a Receita Federal.
Contudo, os pedidos de atracação ainda são realizados parcialmente via papel e via sistema.

8.4. RECURSOS HUMANOS
A CODERN possui um total de 120 funcionários alocados no Porto de Natal e na Sede
da Companhia, com maior concentração nos cargos de técnico e auxiliar portuário, que
contabilizam cerca de 34% e 31% do total, respectivamente. A Tabela 35 apresenta o percentual
de pessoal por cargo ocupado.
Cargo

Quantitativo de pessoal

Percentual

Técnico portuário

41

34,17%

Auxiliar portuário

38

31,67%

Analista portuário

22

18,33%

Cargos em comissão

12

10,00%

Analista técnico-administrativo

5

4,17%

Auxiliar técnico-administrativo

2

1,66%

120

100,00%

Total

Tabela 35 – Relação do cargo e quantitativo de pessoal do Porto de Natal e da Sede – CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os cargos em comissão (não efetivos), apresentados na Tabela 35, são compostos por
seis assessorias da Presidência da CODERN, duas Diretorias, uma assessoria da Diretoria Técnica
e Comercial, uma secretaria, uma Gerência de Guarda Portuária e uma Coordenadoria de Meio
Ambiente.
Nota-se que os cargos de gerência e diretores que são da Sede da CODERN
desempenham funções que atendem a todos os Portos sob administração da Companhia: Natal,
Terminal Salineiro de Areia Branca e Maceió. Sendo que também as despesas de pessoal com a
Sede são rateadas entre essas três instalações.
Quanto à distribuição de pessoal por setor, a Tabela 36 demonstra predominância de
pessoal alocado na Guarda Portuária da Sede da CODERN, contando com quase 22% de alocação
de pessoal. Os funcionários desse setor são em grande maioria auxiliares portuários, salvo
algumas exceções de técnicos portuários. Na categoria “Outros” foram agrupados os setores
que contam com um número de um a três funcionários e que, em seu conjunto, representam
20% do total de funcionários da CODERN em Natal.
SETOR
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Funcionários por Setor

Percentual

Guarda Portuária Sede (Guapor)

26

21,67%

Gerência Administrativa (Geadmi)

15

12,50%

Gerência de Infraestrutura e Operação Especial (Geoper)

13

10,83%

Setor de Operações (Copera)

9

7,50%

Gerência de Infraestrutura e Operação Normal (Geoper)

8

6,67%

Assessoria do Presidente (Asspre)

7

5,83%

Gerência de Recursos Financeiros (Gerfin)

5

4,17%
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Funcionários por Setor

Percentual

Coordenação de Tecnologia da Informação (Coorti)

SETOR

5

4,17%

Gerência Jurídica (Gerjur)

4

3,33%

Coordenação de Meio Ambiente e Segurança (Coorma)

4

3,33%

Outros

24

20,00%

Total

120

100,00%

Tabela 36 – Distribuição de pessoal por setores do Porto de Natal e da Sede – CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Quanto ao nível educacional dos funcionários, verifica-se que cerca de 50% dos
colaboradores da CODERN alocados no Porto de Natal possuem educação superior completa e
quase 32% apresentam ensino médio completo. O Gráfico 26 ilustra a distribuição do pessoal
por nível de formação.
Educação superior incompleta
Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto
Ensino médio incompleto

3,33%
1,67%
0,83%

Educação superior completa
Ensino fundamental completo

53,33%
6,67%

Ensino médio completo
5º ano do ensino fundamental completo

31,67%
2,50%

Gráfico 26 – Distribuição do pessoal do Porto de Natal e da Sede por nível de formação – CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com relação à faixa etária dos colaboradores, percebe-se uma maior concentração de
funcionários no intervalo de 31 a 40 anos (com 45% de participação sobre o total), seguido pelos
intervalos de 41 a 50 anos e de 61 a 76 anos, que representam 18% e 15%, respectivamente.
Cabe salientar que 73% do pessoal tem de 23 a 50 anos. No Gráfico 27 pode ser visualizada a
distribuição de pessoal por faixa etária.
De 23 a 30 anos
10%

De 61 a 76 anos
15%
De 51 a 60 anos
12%

De 31 a 40 anos
45%

De 41 a 50 anos
18%

Gráfico 27 – Distribuição do pessoal do Porto de Natal e da Sede por faixa etária – CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O último concurso realizado para a seleção de empregados permanentes ocorreu em
fevereiro de 2014, por meio do Edital nº 1, de 16 de dezembro de 2013. Esse concurso contou
com 35 vagas, que abrangeram cargos de nível superior (administrador, advogado, analista de
sistemas, biólogo, engenheiro, economista, enfermeiro e contador); nível médio (assistente
técnico administrativo, técnico ambiental, entre outros cargos com especialidade técnica) e
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nível fundamental (eletricista, soldador, mecânico, operador, pintor, trabalhador portuário
etc.). Atualmente, há um novo concurso previsto para 2018 que visa abranger a área da guarda
portuária.
No que se refere aos Planos de Demissão Voluntária, a CODERN informou que
implementam periodicamente planos de demissão assistida, menos burocrático.
A distribuição de pessoal por tempo de serviço é apresentada no Gráfico 28.
De 37 a 47 anos
8%
De 0 a 3 anos
35%
De 30 a 35 anos
12%
De 5 a 11 anos
45%

Gráfico 28 – Distribuição do pessoal do Porto de Natal e da Sede por tempo de serviço – CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se no Gráfico 28 que 80% do pessoal da CODERN alocado no Porto de Natal
tem até 11 anos de tempo de serviço. Somado a isso, como se observou anteriormente, 55%
desse pessoal tem até 40 anos de idade, o que permite concluir que o Porto de Natal conta com
um quadro de pessoal novo, com baixo tempo de serviço e distante da aposentadoria.
No que se refere à capacitação de pessoal, a CODERN conta com um Programa de
Desenvolvimento de Pessoas, o qual é elaborado anualmente pelo setor de Recursos Humanos
da companhia. Para a elaboração desse programa, primeiramente ocorre o Levantamento de
Necessidades de Treinamento (LNT), que consiste no diagnóstico das necessidades de
aprimoramento para o desenvolvimento dos colaboradores da Autoridade Portuária, visando ao
alcance dos objetivos e metas organizacionais. A segunda etapa consiste em uma análise
realizada pelos gerentes de cada setor, de modo a identificar as prioridades de treinamentos e
capacitações identificadas no LNT, levando em consideração as necessidades da empresa
(características das tarefas executadas) e a adequação de seus recursos humanos a essas tarefas.

196

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

A Figura 93 apresenta o diagnóstico do Programa de Capacitação da Companhia.

Figura 93 – Processo e características do Programa de Capacitação da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com dados fornecidos pela CODERN, entre 2012 e 2016 os treinamentos
abrangeram diversos temas, incluindo cursos de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde
ocupacional; assédio moral, sexual e ética nas empresas; criatividade e inovação; curso de
reciclagem; estratégias de negociação; introdução ao ISPS Code; treinamento de planilhas da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), entre outros. Cabe mencionar que a
CODERN não é responsável pela organização da grande maioria das capacitações, que são
desenvolvidas por outros órgãos, instituições e empresas.
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8.5. ANÁLISE FINANCEIRA
A CODERN ainda não possui um sistema de custeio baseado em atividades (ABC – do
inglês Activity Based Costing) e não adotou o plano de contas padrão do setor portuário
instituído pela SNP/MTPA e ANTAQ, pois o sistema contábil utilizado na Companhia atualmente
não suporta esse plano de contas padrão. Em função disso, a Companhia está modificando os
seus sistemas, por meio da contratação de um ERP e de um novo software específico para os
setores contábil, fiscal, patrimonial e de folha de pagamento. Somente após toda a conclusão
desses processos poderá ser iniciada a adoção do novo Plano de Contas Padrão e de um sistema
de custeio ABC.
O padrão contábil da CODERN, sob o regime de competência, permite o cálculo da
totalidade dos indicadores necessários à análise financeira. Dessa forma, a seguir é apresentada
a análise dos indicadores financeiros e dos gastos e receitas da Companhia entre os anos de
2012 e 2016, bem como a análise dos investimentos orçados e realizados nesse período e dos
investimentos previstos para os próximos anos.
Os dados utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros
fornecidos pela Autoridade Portuária por meio de questionário on-line, via correio eletrônico e
durante a visita técnica, quais sejam: demonstrativos de resultados de exercícios (2012 a 2016),
balanços patrimoniais (2012 a 2016) e balancetes analíticos (2014 a 2016).

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 29 apresenta a evolução dos indicadores de liquidez da CODERN.
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Liquidez geral

2015
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Gráfico 29 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a empresa honrar
imediatamente seus compromissos de curto prazo, ou seja, relaciona o valor disponível em caixa
com o passivo circulante da empresa (contas a pagar no mesmo exercício social). Nos cinco anos
analisados, o indicador veio a diminuir, apresentando uma diferença de 2,69 no valor de 2012 a
2016. No ano de 2012, observou-se o maior valor, de 3,10, sendo muito discrepante dos valores
seguintes. Esse valor significa que havia R$ 3,10 de recurso disponível em caixa para cada R$
1,00 de conta a pagar no curto prazo (passivo circulante). De 2012 para 2013 houve uma redução
de 62%, registrando 1,19. Essa redução pode ser explicada pela diminuição de R$ 20 mi do
“disponível” e pelo aumento de R$ 7 mi das “obrigações fiscais e trabalhistas” do Passivo
Circulante.
A partir de 2014, o indicador passou a ter valores abaixo de 1, já que o passivo
circulante passou a se apresentar maior do que a conta “disponíveis”. Em todos os anos, os
motivos para a diminuição foram os mesmos: diminuição no disponível, devido à utilização do
dinheiro da União em investimentos, e aumento no passivo circulante, devido ao aumento das
obrigações fiscais e trabalhistas. O ano de 2016 apresentou o menor valor, de 0,41, ou seja,
havia R$ 0,41 de recurso em caixa para cada R$ 1,00 de conta a pagar no passivo circulante. A
queda do ativo disponível pode ter sido motivada também pelo fato de terem diminuído os
repasses de recursos da União para investimentos, fazendo com que a CODERN tenha que
bancar alguns investimentos com recursos que seriam destinados para custeio.
O indicador de liquidez corrente, por sua vez, verifica a capacidade de pagamento de
dívidas no curto prazo, considerando quanto a empresa possui de ativos circulantes totais
(realizáveis dentro do prazo de um ano mais recursos em caixa) para cada unidade monetária
de dívida com terceiros no mesmo período (passivo circulante). Em 2012 e 2013 a conta
“disponível” representava mais de 60% do ativo circulante, porém, a partir de 2014, houve
redução dessa representatividade, devido à diminuição das aplicações financeiras e ao aumento
nos estoques (almoxarifado). Observa-se que o maior desempenho desse indicador ocorreu no
ano de 2012, com o valor de 3,83. Isso significa que a empresa possuía R$ 3,83 de ativo circulante
para cada R$ 1,00 de passivo circulante. Cabe salientar que a empresa não apresentou valores
menores do que 1,00 no período analisado, valor este que foi observado em 2016. Isso evidencia
que a empresa apresentou no período ativos circulantes suficientes para pagar os passivos
circulantes.
Quanto ao índice de liquidez geral, esse representa a capacidade de a empresa honrar
seus deveres e compromissos já assumidos de médio e longo prazos. Nos anos observados, o
indicador apresentou-se com valores abaixo de 1. O maior valor foi observado em 2012 (0,57) e
o menor em 2016 (0,26). Esse valor observado em 2016 significa que o Porto possuía R$ 0,26 de
ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívidas. Com esses valores
abaixo de 1, a empresa pode sofrer problemas de liquidez e solvência. O indicador apresentouse abaixo de 1 devido ao elevado valor do passivo exigível em longo prazo nos anos analisados.
As contas mais representativas no passivo exigível observadas no período foram: “obrigações
fiscais e trabalhistas”, “outros créditos da união” e “provisão para contingências”.
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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 30 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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Imobilização do patrimônio líquido
Gráfico 30 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O índice de participação de capitais de terceiros indica a dependência em relação a
recursos de terceiros, ou seja, relaciona o passivo total com o patrimônio líquido da empresa.
No período de 2012 a 2014 o indicador manteve-se estável, situando-se entre 0,28 e 0,29. Em
2015 e 2016, com o incremento do exigível total e a diminuição do patrimônio líquido, o
indicador apresentou um aumento, chegando a 0,58 no último ano do período analisado. Esse
valor significa que a empresa possuía R$ 58,00 de passivos exigíveis para cada R$ 100,00 de
capitais próprios.
O índice de endividamento geral, que aponta o percentual aplicado em ativos com
recursos obtidos de terceiros, em todos os anos analisados, ficou inferior a 1, o que indica uma
dependência de capitais de terceiros relativamente baixa. No entanto, esse indicador aumentou
de 0,22 em 2012 para 0,37 em 2016. Esse resultado observado em 2016 significa que a empresa
possuía nesse ano 37% dos seus ativos adquiridos com capital de terceiros.
O indicador de imobilização do patrimônio líquido, por outro lado, reflete o nível de
engessamento dos recursos próprios, ou seja, quanto do patrimônio líquido da empresa está
alocado em ativos permanentes. Observa-se que o indicador permaneceu acima de 1 em todo o
período analisado, o que pode vir a aumentar a dependência dos recursos de terceiros. Em 2015
e em 2016 ocorreram diminuições no patrimônio líquido e no ativo permanente. Esses fatos
devem-se ao aumento dos prejuízos acumulados no patrimônio líquido e à diminuição da conta
de imobilizado em curso do ativo permanente. Apesar disso, ocorreu um aumento no indicador,
pois a diminuição do patrimônio líquido (denominador) ocorreu em uma proporção maior do
que a do ativo permanente (numerador).
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Indicadores de rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida da eficiência do capital
investido. São eles: rentabilidade do patrimônio líquido, rentabilidade dos investimentos, giro
do ativo e margens bruta, operacional e líquida. Com base nos Demonstrativos de Resultados
dos Exercícios da CODERN, são apresentados esses indicadores no período de 2012 a 2016.
O Gráfico 31 apresenta o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos
investimentos.
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Gráfico 31 – Indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos investimentos da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido e de rentabilidade dos
investimentos analisam a relação entre o valor do lucro líquido e os valores do patrimônio
líquido e do ativo total, respectivamente. Apesar de, na média, tanto o ativo total quanto o
patrimônio líquido terem apresentado aumento de seus montantes, o lucro líquido da CODERN
vem apresentando prejuízos crescentes ao longo dos anos, chegando ao valor negativo de R$
132 mi em 2016. Dessa forma, devido ao valor do lucro líquido, os indicadores de rentabilidade
dos investimentos e do patrimônio líquido foram negativos em todos os anos observados.
Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 32 apresenta a trajetória do indicador nos anos
em análise.
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Gráfico 32 – Evolução do indicador de giro do ativo da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Esse indicador mensura a quantidade de receita obtida com os ativos disponíveis, de
forma que pode ser interpretado como uma medida da eficiência desses ativos. Ele numera
quantas vezes as vendas representam o valor do ativo. Nos cinco anos analisados, o indicador
não mostrou grandes alterações, situando-se entre 0,06 e 0,09. O resultado do indicador em
2016 indica que, para cada R$ 100,00 de ativo, a empresa obteve nesse ano uma receita
operacional líquida de R$ 9,00, o que evidencia um baixo poder de geração de receitas em
relação aos ativos totais.
Conforme mostrado em indicadores anteriores, o ativo permanente apresentou um
montante elevado durante os anos, representando, em média, 90% do ativo total. O ativo
permanente é composto em sua maior parte pela conta “imobilizado”, a qual, durante os
últimos anos, veio crescendo de acordo com a conclusão de investimentos nos portos sob a
administração da CODERN.
O Gráfico 33 apresenta a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional e
líquida.
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Gráfico 33 – Indicadores de margem financeira da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O indicador de margem bruta mede a lucratividade auferida por nível de receita
operacional, ou seja, considera o lucro bruto frente à receita operacional líquida. Já os
indicadores de margem operacional e líquida consideram o lucro operacional e líquido,
respectivamente, em relação à receita operacional líquida.
De 2012 a 2016, os três indicadores apresentaram valores negativos. O indicador de
margem bruta variou entre -0,08 e -0,20, em função de os custos operacionais serem maiores
do que suas receitas líquidas. Já a margem operacional sofreu variações entre -0,33 e -0,95, por
considerar também as despesas administrativas. E o indicador de margem líquida, por sua vez,
apresentou valores entre -1,44 e -2,50. O valor de -2,46 observado em 2016 significa que, para
cada R$ 100,00 de vendas líquidas a CODERN gerou R$ 2,46 de prejuízo líquido.
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Em R$ milhões

Em complemento aos índices analisados, o lucro líquido dos exercícios do período em
valores correntes é apresentado no Gráfico 34.
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Gráfico 34 – Lucro líquido da CODERN – em valores correntes (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A CODERN apresentou prejuízo líquido nos cinco anos analisados. Isso se deve ao fato
de que, apesar de as receitas terem aumentado todos os anos, os gastos apresentaram
crescimento superior ao das receitas.
Os custos e as despesas que apresentaram maior aumento no período foram
associados às contas Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros e Depreciação Direta, fazendo
com que o aumento da receita de serviços prestados não fosse suficiente para garantir lucro
para a empresa. Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e as
despesas que geraram os prejuízos líquidos durante os anos observados.

ANÁLISE DOS GASTOS E DAS RECEITAS DA AUTORIDADE
PORTUÁRIA

Milhões

De forma a analisar o desempenho global das receitas e gastos da Autoridade
Portuária, o Gráfico 35 apresenta o histórico da CODERN de 2012 a 2016.
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Gráfico 35 – Receitas e gastos da CODERN: 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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Em todos os anos analisados, os custos e despesas da CODERN foram maiores do que
as receitas. No entanto, a diferença entre ambos os montantes foi maior em 2016, ano em que
os gastos superaram as receitas em R$ 110,9 milhões.

Milhões

No Gráfico 36 e no Gráfico 37 é possível avaliar a contribuição das unidades portuárias
e da Sede para o desempenho global dos gastos e receitas da CODERN. Observando-se o
Gráfico 36, é possível identificar que o Porto de Maceió é a unidade que apresenta a maior
participação nos gastos totais da CODERN, com uma representatividade média de 50% ao ano
no período analisado14.
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Gráfico 36 – Gastos da CODERN por unidade portuária e Sede: em valores reais (IGP-M, 2016)
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Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 37 – Receitas da CODERN 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, a Sede, o Porto de Maceió e o Terminal Salineiro de Areia
Branca obtiveram resultados parecidos, o que fez com que a composição percentual ficasse

14

Segundo informações coletadas em visita técnica à Autoridade Portuária, os aportes governamentais para o Porto
de Maceió entram contabilmente na CODERN, a qual os empresta à Administração do Porto de Maceió (APMC).
Esses valores, que não precisam ser pagos de volta à CODERN, são corrigidos pela taxa Selic.
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balanceada entre eles. Em média, Maceió apresentou a maior participação percentual na receita
total anual da CODERN (33%). Já a Sede foi responsável por, em média, 31% das receitas totais
anuais da CODERN, enquanto que o Terminal Salineiro de Areia Branca apresentou uma média
de 27%.
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A totalidade das receitas e gastos do Porto de Natal e suas respectivas trajetórias,
relacionadas com a movimentação total, são apresentadas no Gráfico 38.
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Gráfico 38 – Receitas e gastos do Porto de Natal: em valores em reais (IGP-M, 2016) – eixo esquerdo;
movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em todos os anos analisados, os gastos totais do Porto de Natal foram maiores do que
suas receitas, com a diferença entre ambos apresentando variações ao longo dos anos. A maior
diferença foi observada em 2015, quando os gastos superaram as receitas em R$ 12,6 milhões.
Já em 2013 foi notada a menor diferença (R$ 6,6 milhões).
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No Gráfico 39 apresenta-se a trajetória dos gastos do Porto de Natal 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 39 – Gastos do Porto de Natal: em valores em reais (2012-2016)
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 Natal são divididas em custos dos serviços
portuários, despesas financeiras, despesas administrativas e gerais e provisões. O ano de 2015
foi o que apresentou o maior montante de gastos totais incorrido pelo Porto de Natal, no valor
de R$ 19,2 milhões. Nesse montante, destaca-se a conta de despesas financeiras, que foi de
R$ 5,3 milhões, tendo um crescimento de 69,23% em relação ao ano anterior.
Os custos dos serviços portuários representam a maior parcela da composição em
todos os anos analisados, correspondendo, no ano de 2016, a 80,06% dos gastos totais. Estão
dentro dos custos de serviços portuários: despesas com pessoal e encargos; materiais para
operação; materiais para manutenção; serviços de manutenção e reparos; serviços prestados
por terceiros; e depreciação sobre o custo histórico. Cabe destacar que, no ano de 2016, ocorreu
um aumento de 41,61% da conta “pessoal e encargos”, passando de R$ 3,6 milhões para R$ 5,5
milhões. Esse aumento deveu-se ao aumento de 43% da folha de pagamento, decorrente do
novo Plano de Cargos e Salários implementado em 2016.
Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 40, com valores
atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 40 – Gastos unitários do Porto de Natal – em 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, observa-se que em 2014 e em 2016 os custos
e as despesas totais unitárias apresentaram um comportamento inverso ao da movimentação
portuária: quanto maior a movimentação, menores os custos unitários e as despesas unitárias,
verificando-se economias de escala do Porto de Natal durante esses anos. As variações de
aumento e redução dos gastos por tonelada foram causadas principalmente pelas variações dos
custos e serviços portuários e das despesas financeiras. De 2015 para 2016, por exemplo, a conta
de despesas financeiras reduziu 57%, refletindo no gasto total.
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O Gráfico 41 apresenta a evolução das receitas operacionais líquidas do Porto de Natal
com valores atualizados para 2016 com base no IGP-M.

400

R$4,00

300

R$3,00
R$2,00

200

R$1,00

100

R$-

2012

2013

Receita líquida operacional

2014

2015

Receita líquida não operacional

2016
Movimentação (t)

Gráfico 41 – Receitas do Porto de Natal: 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 do Porto de Natal são auferidas em grande parte pela arrecadação tarifária,
que compõe a receita operacional em sua totalidade. A conta de receita líquida operacional
correspondeu, em todos os anos analisados, a mais de 90% das receitas totais, o que pode
representar uma incerteza, pois a arrecadação tarifária varia de acordo com a movimentação de
cargas do Porto.
As tabelas tarifárias do Porto de Natal são definidas da seguinte forma:
»
»
»
»
»

Tabela I – Utilização da infraestrutura de proteção e acesso aquaviário;
Tabela II – Utilização da infraestrutura de acostagem;
Tabela III – Utilização da infraestrutura e aparelhamento portuário;
Tabela IV – Serviços de armazenagem;
Tabela V – Atividades de apoio aos navios.

No Gráfico 42 são apresentados os totais de arrecadação por tabela tarifária no
período de 2012 a 2016.
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Gráfico 42 – Receita auferida por tabela tarifária no Porto de Natal: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

As receitas das tabelas tarifárias apresentaram variações em todos os anos, com a
Tabela I sendo a principal fonte de receita em 2012 e a Tabela V nos anos seguintes da análise.
Diferentemente da maioria dos Portos Públicos, a tabela tarifária de Atividades de Apoio aos
Navios foi a mais importante para o Porto de Natal nos últimos anos. A Tabela V apresentou o
maior montante de receita em 2016 (R$ 3,6 milhões), além de indicar a maior média de
crescimento no período de 2012 a 2016 (31% ao ano). Os principais serviços cobrados por meio
da Tabela V são: fornecimento de água por metro cúbico; fornecimento de energia elétrica;
cobrança pela área utilizada em armazém ou pátio para ovação, desovação ou fiscalização de
contêiner; pesagem de mercadoria; coleta de resíduo sólido; cobrança pelo uso de área no pátio
para realização de atividades de apoio; cobrança pelo uso de empilhadeira para 4 toneladas, por
hora; e multa pelo derramamento de óleo nos pátios, por metro quadrado.
A Tabela IV, de serviços de armazenagem, foi a que evidenciou a maior redução
durante os anos (em média 20%), passando de R$ 2,0 milhões em 2012 para R$ 0,5 milhão em
2016, tornando-se a tabela com menor valor arrecadado.
As receitas auferidas por tonelada movimentada são apresentas no Gráfico 43, com os
valores atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 43 – Receitas unitárias do Porto de Natal– em R$/t: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Em termos reais, observa-se que em 2012 e em 2013 foram auferidas as maiores
receitas totais por tonelada, nos valores de R$ 18,96 e R$ 18,55, respectivamente. De 2013 para
2014, foi apresentado um decréscimo real de 44%, devido à diminuição da receita tarifária,
evidenciando a dependência do Porto de Natal em relação a essa fonte de receita, como citado
anteriormente. Em 2016, apesar de as receitas do Porto de Natal terem apresentado valor
parecido com os anos 2012 e 2013, seu total unitário continuou baixo, pois a receita não
acompanhou na mesma proporção o crescimento da movimentação.
O Gráfico 44 exibe a margem de contribuição (receitas deduzidas dos gastos) por
tonelada de carga movimentada. Os valores monetários foram atualizados ao valor de 2016 com
base no IGP-M.
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Gráfico 44 – Margem de contribuição unitária do Porto de Natal (R$/t): em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

A margem de contribuição unitária do Porto de Natal apresentou resultados negativos
em todos os anos analisados. O pior desempenho aconteceu em 2015, com o valor de R$ 22,56
negativos, devido ao aumento do valor das despesas financeiras e dos custos com serviços
portuários ocorridos naquele ano.
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INVESTIMENTOS
Entre 2012 e 2016, os investimentos realizados no Porto de Natal por parte de sua
Autoridade Portuária foram empregados na implantação do Terminal Marítimo de Passageiros,
em adequações de instalações gerais e de suprimentos, e na manutenção e adequação de bens
móveis, veículos, máquinas e equipamentos. Esses investimentos seriam subsidiados por
aportes da União à CODERN, porém, com a baixa dos valores repassados, a CODERN vem
utilizando recursos de custeio para investimento. Nos últimos cinco anos foram executados, em
média, 32,2% do total orçado para investimento.

Milhões

No Gráfico 45 são apresentados os valores totais orçados e executados pela CODERN
(levando em conta investimentos de Areia Branca e de Natal) que, para serem comparáveis ao
longo do tempo, foram atualizados para 2016 com base IGP-M.
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Gráfico 45 – Histórico dos investimentos da CODERN: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos anos analisados, os orçamentos e as execuções de investimentos da CODERN
apresentaram variações. Em 2012 ocorreu o maior volume de investimentos executados
(R$ 45,3 milhões), representando 32% do total orçado. O principal investimento realizado no
ano foi referente ao projeto de implantação do terminal marítimo de passageiros do Porto de
Natal, no valor de R$ 25,1 milhões. Em 2013, a CODERN executou 35,6% do orçamento de
investimentos. No ano de 2014 observou-se o maior volume orçado dos últimos cinco anos, no
montante de R$ 149,5 milhões, sendo realizados 27,6% desse montante. Nos anos seguintes os
valores orçados sofreram uma redução de mais de R$ 100 milhões, sendo 2015 o ano com o
menor orçamento, R$ 29 milhões, em que foram executados apenas R$ 5,7 milhões (19,8%).
Finalmente, no ano de 2016 observou-se a maior porcentagem do valor executado em relação
ao orçado (48,9%). Cabe salientar que o valor do repasse da União de 2016 foi referente a
recursos orçados em 2012.
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A Tabela 37 apresenta os principais investimentos executados durante os anos
analisados especificamente no Porto de Natal.
Valor do
investimento

Ano

Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal – RN

R$ 25.143.754,00

2012

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Natal

R$ 1.802.349,00

2012

Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal – RN

R$ 28.748.750,00

2013

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Natal

R$ 1.151.849,00

2013

R$ 137.815,00

2013

Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal – RN

R$ 24.469.656,00

2014

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Natal

R$ 2.256.277,00

2014

Estudos e projetos para infraestrutura portuária – Nacional *

R$ 394.889,00

2014

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Natal

R$ 598.573,00

2015

Estudos e projetos para infraestrutura portuária – Nacional *

R$ 460.046,00

2015

Construção do Berço 4 no Porto de Natal

R$ 103.000,00

2015

Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal – RN

R$ 17.359.396,00

2016

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Porto de Natal

R$ 1.048.491,00

2016

R$ 234.620,00

2016

Projeto

Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos
– estado do Rio Grande do Norte *

Estudos e projetos para infraestrutura portuária – Nacional *

* Investimentos direcionados à Autoridade Portuária, sem especificar a que porto estão destinados.

Tabela 37 – Principais investimentos do Porto de Natal e da CODERN (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se uma repetição nos projetos, que foram executados durante os diversos
anos analisados. Como citado anteriormente, os projetos são focados na implantação do
terminal marítimo de passageiros, em adequações de instalações gerais e de suprimentos, e na
manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos.
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A Tabela 38 elenca os projetos e as ações previstos para o Porto de Natal nos anos de
2017 a 2021, bem como outras ações que irão beneficiar a Autoridade Portuária como um todo.
São apresentados os valores dos investimentos, a data prevista para o início de cada projeto e o
seu escopo. É possível identificar que os projetos contarão com recursos próprios e do Tesouro
Nacional.
Projeto

Valor do
investimento
(R$)

Fonte do
recurso

Data
prevista
para início

Data prevista
para
conclusão

20HL – Estudos e projetos para
22.325.379,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
infraestrutura portuária – Nacional *
20HM – Estudos para o planejamento do
7.986.385,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
setor portuário – Nacional *
14KL – Implantação de sistema de apoio ao
2.200.000,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
gerenciamento de infraestrutura portuária *
14RC – Implantação do Programa de
Conformidade do Gerenciamento de
1.167.911,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos
Portos Marítimos *
145H – Adequações de instalações gerais e
36.927.126,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
de suprimentos no Porto de Natal
12LN – Construção do Berço 4 no Porto de
269.153.766,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
Natal
10IO – Construção da nova sede
7.650.000,00
Tesouro
1/1/2017
31/12/2021
administrativa do Porto de Natal
4102.0024 – Manutenção e adequação de
bens móveis, veículos, máquinas e
1.500.000,00
Próprio
1/1/2017
31/12/2021
equipamentos – Estado do Rio Grande do
Norte *
4103.0024 – Manutenção e adequação de
ativo de informática, informação e
1.000.000,00
Próprio
1/1/2017
31/12/2021
teleprocessamento – estado do Rio Grande
do Norte *
* Investimentos direcionados à Autoridade Portuária, sem especificar a que porto estão destinados

Tabela 38 – Investimentos futuros do Porto de Natal e da CODERN (2017-2021)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Percebe-se na Tabela 38 que os projetos são os mesmos que foram orçados e
executados nos anos anteriores. Destaca-se a “Construção do Berço 4 no Porto de Natal”
(R$ 269,1 milhões), com conclusão prevista para 31/12/2021, e as "Adequações de instalações
gerais e de suprimentos no Porto de Natal” (R$ 36,9 milhões), também com previsão de
conclusão em 31/12/2021.
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9. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de Natal,
de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados no mesmo. A análise abrange
todas as áreas temáticas abordadas neste documento, incluindo questões operacionais, de
capacidade, acessos, expectativas acerca da movimentação de cargas, meio ambiente e gestão.
A análise SWOT, que também é contemplada neste documento, consiste em identificar
os pontos fortes (Strengths) e fracos (Weaknesses) no ambiente interno do Complexo Portuário,
os quais influenciam na situação atual do complexo, bem como as oportunidades
(Opportunities) e as ameaças (Threats) no seu ambiente externo, que tendem a atuar no futuro.
A partir do mapeamento desses itens, é possível elaborar estratégias para aproveitar as
oportunidades identificadas e mitigar as ameaças existentes, potencializando as forças e
minimizando os efeitos dos pontos fracos do Porto.

9.1. AMBIENTE INTERNO
A análise do ambiente interno consiste na reflexão a respeito dos aspectos que
beneficiam ou prejudicam a competitividade do Complexo Portuário analisado em relação aos
seus concorrentes. Pretende-se, portanto, elencar as forças do Complexo Portuário que o
tornam relativamente mais competitivo do que seus concorrentes, bem como suas fraquezas,
que refletem os aspectos que prejudicam sua competitividade e que se referem aos pontos que
necessitam de maior atenção em termos de ações para que possam ser mitigados.

FORÇAS
»

Nova linha de longo curso para movimentação de contêineres: o Porto de Natal
movimentou o segundo maior volume de frutas em contêineres entre os portos brasileiros
em 2016 e 2017, atrás apenas do porto de Santos. Em razão do aumento da quantidade
exportada, desde o segundo semestre de 2017, o Complexo passou a contar com uma
segunda linha de longo curso com destino a Algeciras, na Espanha. O serviço também passa
por Rotterdam, na Holanda e tem capacidade para acomodar mais de 500 contêineres
refrigerados (TRIBUNA DO NORTE, 2018).

»

Capacidade do acesso aquaviário para atender a projeção de demanda: de acordo com a
atual infraestrutura aquaviária e com as regras operacionais atualmente em vigor, o acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Natal apresenta capacidade para atender à demanda
projetada até 2060.

»

Condições favoráveis de trafegabilidade nos segmentos de pista dupla das rodovias da
hinterlândia: os segmentos em pista dupla da rodovia BR-101 apresentam boas condições
de trafegabilidade, indicadas pelo nível de serviço A, correspondente a uma situação em
que há fluidez constante no tráfego, contribuindo para o escoamento de cargas na região.

»

Existência de planejamento estratégico e comercial na CODERN: foi observado que há um
planejamento estratégico e um planejamento comercial na CODERN, o que orienta o
desenvolvimento das ações da Autoridade Portuária e auxilia no alinhamento de seus
departamentos, tornando os processos administrativos e comerciais mais eficientes.
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»

Utilização de sistemas de informática e de gestão pela CODERN: verificou-se que estão em
fase final de implantação três sistemas para algumas funções relacionadas à gestão da
Autoridade Portuária, tais como: ERP para automatizar os processos administrativos e
portuários da CODERN; plataforma para processos internos; e software para a área de RH,
financeira e patrimonial. A implantação desses sistemas favorecerá o dinamismo e a
eficiência das atividades realizadas pela Autoridade Portuária.

»

Acompanhamento de resultados da CODERN vinculados às diretrizes SNP/MTPA: a
CODERN realiza o acompanhamento de resultados - tais como margem EBITDA; custos
operacionais; execução orçamentária dos investimentos, entre outros - vinculados ao Plano
de Metas de Desempenho Empresarial da SNP/MTPA, o qual estabelece remuneração
variável aos dirigentes e incentivos ao aprimoramento da gestão portuária.

»

Percentual máximo de cargos efetivos da Autoridade Portuária: a CODERN apresenta
100% de seus cargos em situação efetiva, não sendo identificados cargos de natureza
comissionada. Essa situação propicia o prolongamento do tempo de permanência de
pessoal na instituição, podendo promover a continuidade de projetos de longo prazo e o
acúmulo de experiência e conhecimentos na entidade.

»

Eficiência no processo de capacitação da CODERN: a CODERN executa seus processos de
capacitação de pessoal mediante um programa estruturado que conta com quase todas as
etapas essenciais a um instrumento desse tipo, faltando apenas uma avaliação da eficácia
dos treinamentos e capacitações. A presença desse programa favorece a gestão de RH da
empresa, revelando oportunidades de desenvolvimento de pessoal e facilitando a
implementação de iniciativas para o aumento da eficiência dos processos administrativos
da Autoridade Portuária.

»

Quadro de pessoal da CODERN no Porto de Natal renovado e com adequado nível
educacional: Cerca de 80% do pessoal da CODERN alocado no Porto de Natal tem menos
de 11 anos de tempo de serviço e 55% tem menos de 40 anos de idade. Além disso, também
se verificou que 53,33% dos funcionários da CODERN lotados no Porto de Natal possuem
educação superior completa. Esse nível educacional observado facilita a implantação de
ações de melhoria relacionadas com a gestão portuária, enquanto o reduzido tempo de
serviço e a faixa etária dos funcionários favorecem a implementação de projetos de longo
prazo.

»

Autoridade Portuária com núcleo ambiental estruturado: A CODERN possui uma estrutura
organizacional de meio ambiente, além de possuir uma Comissão de Gestão Ambiental da
CODERN, grupo voltado para a Avaliação de Desempenho Ambiental da companhia, a qual
foi instituída através da Portaria DP nº 152/2012.

FRAQUEZAS
»
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Deflexões no alinhamento do cais: o fato do cais público não ser linear representa um
gargalo operacional para o Porto de Natal. Soma-se a isto o comprimento reduzido do Berço
1, com 140 m de extensão. Quando ocorrem atracações simultâneas de navios de
contêineres no Berço 1, e de trigo no Berço 2, os navios de contêineres acabam por ficar
com parte do navio fora do alcance do guindaste ou necessitam ocupar parte do Berço 2,
de modo que os navios graneleiros necessitam pausar a operação e avançar seu
posicionamento, ocupando parte do Berço 3 e ficando um pouco afastados do cais, sem
alinhamento com as defensas. Ressalta-se que o aumento previsto na frequência de
atracações de embarcações com maior dimensão, além do considerável aumento na
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demanda de contêineres, implicará em uma ocupação maior destes berços, e por
embarcações de maior LOA.
»

Perspectiva de déficit na capacidade de movimentação de contêineres: constatou-se um
provável déficit de armazenagem de contêineres, a partir de 2025, levando-se em conta o
cenário de demanda tendencial. Caso observado o cenário alternativo de demanda de
contêineres, será aferido déficit tanto na capacidade de cais (entre 2040 e 2045) quanto de
armazenagem (a partir de 2018).

»

Ausência de equipamentos de cais para a movimentação de contêineres: a ausência de
equipamentos de cais para a movimentação de contêineres no Porto de Natal é um fator
restritivo para a operação de navios de cabotagem. Além de ser necessário adequar o
comprimento do berço para viabilizar a operação de navios de 210 m de comprimento,
entende-se que grande parte dos navios que movimentam contêineres de cabotagem não
são mais dotados de guindaste de bordo. A ausência de equipamentos reflete, ainda, menor
competitividade ao Porto de Natal, tendo em vista a proximidade de portos e terminais com
infraestrutura e operações mais eficientes.

»

Batimetria do canal de acesso desatualizada: De acordo com a praticagem, a última
batimetria do canal de acesso e bacia de evolução foi realizada em 2012. A desatualização
traz incertezas a respeito da atual profundidade do acesso aquaviário e na localização de
possíveis perigos para navegação.

»

Falta de balizamento e sinalização no canal de acesso: A atual falta de balizamento e
sinalização no acesso aquaviário, assim como a ausência de defensas nas bases da ponte
Newton Navarro, de acordo com informações obtidas junto à praticagem durante a visita
técnica, inviabilizam a navegação noturna no complexo.

»

Condições desfavoráveis de trafegabilidade nos trechos de pista simples das rodovias da
hinterlândia: a maioria das rodovias consideradas na hinterlândia do Complexo Portuário
apresentam segmentos em pista simples, cujos níveis de serviço para os cenários atual e
futuro de demanda de tráfego indicam condições de trafegabilidade desfavoráveis.
Destaca-se o trecho coincidente das rodovias BR-304 e BR-226, conhecido como Reta
Tabajara, que, atualmente, já apresenta níveis de serviço D e E. Estes apontam para uma
condição de tráfego que começa a ser instável, em que se percebe a intermitência na
velocidade dos condutores devido ao elevado volume de automóveis que compartilham a
via.

»

Condições insatisfatórias do pavimento e da sinalização das vias internas do Porto de
Natal: verifica-se carência de sinalizações verticais e horizontais em toda a área interna do
Porto, sendo que estas últimas se apresentam bastante desgastadas. O estado de
conservação do pavimento nas vias internas também é considerado ruim, além de existirem
pontos de vazamento que dificultam a trafegabilidade local. Cabe salientar que a
manutenção do pavimento na área interna às instalações portuárias e o bom ordenamento
dos fluxos, com placas de sinalização adequadas e sinalização horizontal visível, contribuem
para que a operação portuária transcorra de forma eficiente. Tais fatores também
diminuem as possibilidades de acidentes com pedestres e veículos, mitigando prejuízos
financeiros e maximizando a segurança dos usuários.

»

Carência de áreas para estacionamento de caminhões e de sistema de agendamento de
chegadas: observa-se que aos procedimentos de entrada e saída dos veículos não ocorrem
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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 por e-mail, com posterior
preenchimento de um formulário padrão, além de o atual pátio de estacionamento ser
pouco utilizado devido a dificuldades no gerenciamento da ordem de entrada no Porto. Vale
ressaltar 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 permitir uma gestão eficiente
das operações de carga e descarga, otimizando os recursos necessários.
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»

Carência de áreas próprias ao estacionamento de veículos leves no Porto de Natal:
verifica-se a ausência de áreas adequadas ao estacionamento de veículos de funcionários
do Porto e dos órgãos anuentes, que acabam por utilizar locais improvisados no intraporto
ao lado do Portão Sul, em frente ao Setor de Operações, no Pátio Norte e no Terminal de
Passageiros. Assim, observa-se vulnerabilidade no que diz respeito à segurança no
intraporto, visto que a área portuária é pequena e ocupada integralmente por fluxos
operacionais, sendo comum a circulação de carros de passeio por entre as reach stackers
que manobram contêineres, configurando em alto risco de ocorrer acidentes fatais.
Ademais, o grande número de carros de passeio estacionados em locais improvisados na
área interna facilita a ocorrência de acidentes, especialmente choques entre veículos leves
com máquinas e caminhões utilizados nas operações. Vale realçar que a existência de uma
área própria para estacionamento de veículos leves diminui as possibilidades de acidentes,
além de contribuir para uma maior eficiência das operações portuárias e ordenamento do
fluxo intraporto.

»

Acesso ferroviário desativado para a movimentação de cargas: o Porto de Natal conta com
uma malha ferroviária associada ao Complexo. Entretanto, além da linha que daria acesso
ao Porto não se estender até a área das instalações portuárias, sua utilização atual não
contempla a movimentação de cargas. Nesse sentido, essa situação se configura numa
fraqueza, uma vez que o modal ferroviário se apresenta como uma alternativa logística
competitiva, e que poderia ampliar a área de influência do Porto.

»

Falta de integração entre sistemas de gestão da CODERN: entre os três grandes projetos
de implementação de sistemas de gestão da CODERN, os quais visam desenvolver suas
aplicações em termos de tecnologia e integração informacional, não se percebe uma
integração, o que pode vir a prejudicar a eficiência da gestão da Autoridade Portuária.

»

Ausência de avaliação de eficácia no fluxo de capacitação da CODERN: apesar de possuir
um bom processo de capacitação, a CODERN carece de um instrumento para analisar a
eficácia desse processo. Esse tipo de instrumento é importante para identificar os
resultados dos treinamentos e capacitações realizados, bem como seu impacto nas
atividades executadas pela Companhia.

»

Ausência de sistema de custeio implantado na CODERN: a CODERN ainda não possui um
sistema de custeio e não adotou o plano de contas padrão do setor portuário instituído pela
SNP/MTPA e ANTAQ. A utilização de um sistema de custeio é importante para o
gerenciamento da empresa e para o embasamento do processo de tomada de decisão. Sem
esse tipo de 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
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para reunir as informações necessárias para estudar as causas de gastos excessivos e para
realizar ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos.
» Indicadores financeiros negativos e decrescentes da CODERN: em todos os anos analisados
(de 2012 a 2016), os indicadores de margem líquida, margem operacional, margem bruta,
rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio líquido apresentaram
valores negativos, e os indicadores de liquidez apresentaram índices decrescentes. Apesar
de as receitas terem aumentado todos os anos, os gastos apresentaram crescimento
superior ao das receitas. Os custos e despesas que apresentaram maior aumento no
período foram associados às contas Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros e Depreciação
Direta, fazendo com que o aumento da receita de serviços prestados não fosse suficiente
para garantir lucro para a empresa. Esses indicadores evidenciam as dificuldades financeiras
da empresa.
» Elevada dependência da CODERN de receitas tarifárias no Porto de Natal: As receitas do
Porto de Natal são auferidas principalmente pela arrecadação tarifária, que compõe a
receita líquida operacional em sua totalidade. Ao longo dos anos analisados ocorreram
grandes variações no total de cargas movimentadas, acarretando também variações na
arrecadação. Essa situação revela um risco para a Autoridade Portuária, uma vez que a sua
receita é diretamente influenciada pela movimentação do porto, fator exógeno e fora de
seu poder de gestão.
» Porto sem Licença Ambiental de Regularização de Operação (LRO): O Porto de Natal está
com a sua regularização ambiental em andamento junto ao Idema. Dessa forma, os
programas de monitoramento ambiental, educação ambiental e comunicação social ainda
não foram implementados, pois a CODERN aguarda a abertura do processo de licitação para
contratação de empresa responsável pela execução dos programas e da emissão da LRO.
» PGRS do Porto de Natal desatualizado: O PGRS do porto de Natal foi elaborado em 2010,
entretanto não foi aceito pelo órgão ambiental. Atualmente a CODERN já avalia o processo
da sua atualização, tendo em vista a obrigatoriedade da elaboração do PGRS, de acordo
com a Lei nº 12.305/2010 e o princípio da responsabilidade compartilhada entre poder
público, setor empresarial e de outros segmentos da sociedade.
» Planos de atendimento a emergência não implementados no Porto de Natal: O PEI do
Porto de Natal está em atualização, o PAM não está implementado e o Plano de Área ainda
não foi elaborado. Dessa forma, o Porto de Natal ainda não conta com estrutura própria
para o atendimento a emergências, e em caso de acidentes, é necessário utilizar os
equipamentos de empresas parceiras.
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9.2. AMBIENTE EXTERNO
A análise do ambiente externo compreende o levantamento das oportunidades e
ameaças às quais o Complexo Portuário está sujeito – considerando o ambiente competitivo em
que está inserido.

OPORTUNIDADES

220

»

Maior absorção das cargas produzidas e importadas no estado do Rio Grande do Norte:
Atualmente outros portos da Região Nordeste e Sudeste atuam no escoamento de produtos
originados no Rio Grande do Norte, com destaque para as frutas e o granito. Verifica-se,
assim, a oportunidade do Complexo de elevar os volumes atualmente movimentados a
partir da absorção desses volumes, bem como de incrementar as importações com o uso
dos contêineres reefer, que atualmente chegam vazios ao Complexo, para o abastecimento
do mercado potiguar. Destaca-se também a migração de plantadores de frutas tropicais do
Ceará para o Rio Grande do Norte em razão de uma melhor disponibilidade hídrica neste
estado, podendo aumentar o escoamento pelo Complexo Portuário de Natal.

»

Incorporação de área da Comunidade do Maruim: há um acordo junto à prefeitura de Natal
para a incorporação de 7.351 m² da Comunidade do Maruim à área do Porto Organizado.
Planeja-se utilizar esta área para a ampliação de um dos pátios de contêineres, o Pátio
Norte, de modo a incrementar a capacidade de armazenagem de contêineres do Porto.
Embora a realocação das famílias já esteja 80% concluída, ainda existem algumas
pendências judiciais e não há projeto aprovado para início das obras.

»

Possibilidade de arrendamento de áreas no Porto de Natal: O Porto de Natal possui áreas
públicas operacionais que são atualmente mantidas pela Autoridade Portuária. Além disso,
também está passível de arrendamento o Terminal de Passageiros de Natal. O
arrendamento dessas áreas poderá trazer novas receitas à Autoridade Portuária,
diversificando as fontes de receitas e diminuindo os riscos decorrentes da dependência de
uma única fonte.

»

Implantação da Via Expressa entre os municípios de Natal e Parnamirim (BR-101): com a
conclusão das obras de ampliação das vias marginais, construção de viadutos, passagens
inferiores e passarelas de pedestres na BR-101 sul serão mitigados os problemas de
congestionamentos no trecho urbano da via em horários de pico, uma vez que o tráfego
local e o transporte público de passageiros serão desviados para as vias marginais, enquanto
o fluxo de veículos de carga destinados ao Porto e à região central de Natal se utilizarão da
via principal, sem intersecções em nível.

»

Duplicação da Reta Tabajara (BR-304/BR-226): após a conclusão das obras de duplicação
da Reta Tabajara – trecho em que as vias BR-304 e BR-226 são coincidentes – observa-se,
mediante análise dos cenários futuros, melhoria nas condições de trafegabilidade, indicadas
pelos níveis de serviço variando entre A e C, entre os anos de 2020 e 2060, face aos atuais
LOS D e E, e à tendência ao LOS F em 2060 com a infraestrutura existente. Nesse sentido,
os problemas de congestionamentos e de insegurança por parte dos condutores que
utilizam a via para acessar a Região Metropolitana de Natal tendem a ser mitigados,
contribuindo para o escoamento das cargas movimentadas pelo Porto.
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»

Duplicação da BR-406: caso o EVTEA indique a necessidade de implantação de segunda
faixa na BR-406, constata-se, por meio da análise de cenários futuros, que haverá maior
fluidez do tráfego, indicados pelos níveis de serviço variando entre A e B, nos anos de 2020
e 2060, frente ao atual LOS D e à tendência ao LOS E a partir de 2045. Dessa forma, esperase que a melhoria da infraestrutura da rodovia reflita positivamente na trafegabilidade dos
veículos de carga com destino ao Porto de Natal.

»

Readequação do Gancho de Igapó: quando finalizada, a obra de readequação do Gancho
de Igapó contribuirá para mitigar o principal gargalo apontado no perímetro urbano de
Natal – situado entre a junção da BR-101 com a BR-406 e a rotatória do Gancho de Igapó,
já que o tráfego local urbano será segregado do fluxo de veículos de cargas, conferindo
fluidez ao tráfego na região e, consequentemente, fomentando a atração de novas cargas
para o Porto.

»

Execução do projeto Pró-Transporte: com a implementação dos dois eixos rodoviários em
pista dupla na Zona Norte de Natal (Eixo das Fronteiras e Eixo Moema Tinoco/Conselheiro
Tristão), será concluído o chamado Anel Viário da Região Metropolitana de Natal. Com isso,
o acesso à Ponte Newton Navarro poderá ser realizado através da Av. Conselheiro Tristão e
do Viaduto da Redinha, reduzindo o tráfego pela movimentada Av. Dr. João Medeiros Filho,
de forma a melhorar a trafegabilidade na região e possibilitar um escoamento de cargas ao
Porto mais eficiente.

»

Implantação do Acesso Sul ao Aeroporto Governador Aluízio Alves: através da conclusão
do Acesso Sul ao aeroporto – o qual compõe uma parte significativa do Anel Viário da
Região Metropolitana de Natal, serão mitigados os problemas de congestionamentos no
trecho urbano de Macaíba (RN) e, consequentemente, ocorrerá melhorias da
trafegabilidade na BR-304, visto que os veículos provenientes da Reta Tabajara terão a
possibilidade de acessar o Complexo Portuário pela Zona Norte de Natal, através da BR-406
e BR-101.

»

Reativação dos portões Norte e Central: caso a reativação do Portão Norte no sentido de
entrada ao Porto e do Portão Central para a saída dos veículos seja efetivada, haverá uma
melhor distribuição dos fluxos de veículos no entorno e na área interna portuária, já que as
estruturas servirão como alternativas ao Portão Sul. Assim, os problemas de formação de
filas nos cenários futuros tendem a serem mitigados, contribuindo para aumentar a fluidez
no entorno portuário e no intraporto.

»

Possibilidade de implementação do Sistema de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde
no Trabalho: a implementação das agendas ambientais portuárias e o estabelecimento e
execução do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma das diretrizes da ANTAQ além de
ser uma exigência da SNP através da Portaria nº 104/2009 (BRASIL, 2009). Dessa forma, a
CODERN poderá realizar o controle ambiental dos impactos da atividade, além de estruturar
o atendimento às emergências, de forma padronizada e com melhorias contínuas nos seus
processos.

»

Atualização do Plano Diretor de Natal: O Plano Diretor do município de Natal se encontra
em processo de atualização. Esta condição propicia oportunidades de participação da
CODERN na sua elaboração, garantindo que a atividade portuária seja contemplada nos
instrumentos de planejamento e gestão do território, assegurando o seu desenvolvimento
sob a garantia da legislação.
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»

Participação no desenvolvimento do Projeto Ribeira Viva: O Projeto Ribeira Viva e a sua
atuação em diferentes frentes de trabalho, propicia a elaboração de ações que auxiliem o
desenvolvimento da atividade portuária. O andamento das atividades do Projeto dá
margem para a participação da CODEBA na sua elaboração, bem como na aplicação das
intervenções já propostas, a exemplo do que foi feito no Terminal de Passageiros, Terminal
Pesqueiro e realocação da Comunidade Maruim, a fim de garantir a contemplação dos
interesses portuários e a integração com o desenvolvimento do município.

AMEAÇAS
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»

Ausência de defensas na ponte Newton Navarro: Ao navegar entre os vãos da ponte, os
navios passam próximos aos seus pilares. A inexistência de defensas inviabiliza a navegação
noturna nesse trecho, por não garantir a segurança à navegação.

»

Banco de areia localizado na entrada do canal de acesso: De acordo com informações
obtidas junto à praticagem durante a visita técnica, um banco de areia localizado nas
proximidades do Farol Recife de Natal obriga os navios a fazerem uma curva para evitá-lo,
tornando o canal estreito e dificultando a navegação na região.

»

Condições instáveis de trafegabilidade em rodovias da hinterlândia: há previsão de que
trechos das rodovias BR-101 (trecho de pista simples próximo ao entorno portuário), BR406, BR-226 e BR-304, em especial a Reta Tabajara, 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, principalmente no ano de 2060, as vias da hinterlândia terão demanda de
tráfego próxima ou superior à capacidade operacional da via, resultando em
congestionamentos e instabilidade no fluxo de veículos.

»

Perspectiva de déficit de capacidade no Portão Sul do Porto de Natal: caso os cenários
futuros de projeção de demanda se concretizem e não sejam realizados investimentos
inerentes à ampliação dos gates e otimização dos, ocorrerá formações de filas na entrada e
na saída do Porto de Natal. Dificuldades no acesso ao Portão Sul 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.

»

Localização do Porto de Natal e sua inserção em área urbanizada: A localização do Porto
de Natal em área urbanizada e próximo ao Centro Histórico do município, propicia conflitos
com a cidade e à bens tombados pelo IPHAN, além de limitar atividades portuárias. Há
dificuldades e restrição das movimentações de cargas com destino ao porto. A proximidade
dificulta as condições para futuras expansões, acentua a interferência com o trânsito
urbano, além de intensificar a sobreposição de eventuais usos incompatíveis entre a cidade
e o porto.
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MATRIZ SWOT
Forças
» Nova linha de longo curso para movimentação

Fraquezas
» Deflexões no alinhamento do cais

de contêineres

» Capacidade do acesso aquaviário para atender a
»
»
»
»
»
»

projeção de demanda
Condições favoráveis de trafegabilidade nos
segmentos de pista dupla das rodovias da
hinterlândia
Existência de planejamento estratégico e
comercial na CODERN
Utilização de sistemas de informática e de
gestão pela CODERN
Acompanhamento de resultados da CODERN
vinculados às diretrizes SNP/MTPA
Percentual máximo de cargos efetivos da
Autoridade Portuária
Eficiência no processo de capacitação da
CODERN

» Perspectiva de déficit na capacidade de
movimentação de contêineres

» Ausência de equipamentos de cais para a
movimentação de contêineres

» Batimetria do canal de acesso desatualizada
» Falta de balizamento e sinalização no canal de
acesso

» Condições desfavoráveis de trafegabilidade nos
trechos de pista simples das rodovias da hinterlândia

» Condições insatisfatórias do pavimento e da
sinalização das vias internas do Porto de Natal

» Carência de áreas para estacionamento de

» Quadro de pessoal da CODERN no Porto de Natal

»

renovado e com adequado nível educacional
» Autoridade Portuária com núcleo ambiental
estruturado

»
»
»
»
»
»
»
»
»
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caminhões e de sistema de agendamento de
chegadas
Carência de áreas próprias ao estacionamento de
veículos leves no Porto de Natal
Acesso ferroviário desativado para a movimentação
de cargas
Falta de integração entre sistemas de gestão da
CODERN
Ausência de avaliação de eficácia no fluxo de
capacitação da CODERN
Ausência de sistema de custeio implantado na
CODERN
Indicadores financeiros negativos e decrescentes da
CODERN
levada dependência da CODERN de receitas
tarifárias no Porto de Natal
Porto sem Licença Ambiental de Regularização de
Operação (LRO)
PGRS do Porto de Natal desatualizado
Planos de atendimento a emergência não
implementados no Porto de Natal
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Oportunidades
» Maior absorção das cargas produzidas e

Ameaças
» Ausência de defensas na ponte Newton Navarro

importadas no estado do Rio Grande do Norte

» Incorporação de área da Comunidade do
Maruim
» Possibilidade de arrendamento de áreas no
Porto de Natal
» Implantação da Via Expressa entre os municípios
de Natal e Parnamirim (BR-101)
» Duplicação da Reta Tabajara (BR-304/BR-226)

» Banco de areia localizado na entrada do canal de
acesso

» Condições instáveis de trafegabilidade em rodovias
da hinterlândia

» Perspectiva de déficit de capacidade no Portão Sul
do Porto de Natal

» Localização do Porto de Natal e sua inserção em área
urbanizada

»
»
»
»
»
»
»
»
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Duplicação da BR-406
Readequação do Gancho de Igapó
Execução do projeto Pró-Transporte
Implantação do Acesso Sul ao Aeroporto
Governador Aluízio Alves
Reativação dos portões Norte e Central
Possibilidade de implementação do Sistema de
Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no
Trabalho
Atualização do Plano Diretor de Natal
Participação no desenvolvimento do Projeto
Ribeira Viva
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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 Natal estão
organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias
operacionais, ii) acessos, iii) gestão portuária; iv) meio ambiente; e v) porto–cidade.

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

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
PORTUÁRIA
»

Justificativa: as instalações de armazenagem do Porto de Natal encontram-se, de maneira
geral, em estado de conservação inadequado, restringindo a produtividade e
representando um gargalo em relação à segurança das operações.

»

Objetivo: manter armazéns, galpões e pátios conservados para atenderem a 100% de sua
capacidade.

»

Descrição: a Autoridade Portuária deve elaborar um plano de manutenção, identificando a
periodicidade e orçamento alocado para a realização de manutenção, especialmente no
que se refere às estruturas na retroárea do Porto.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: 6 meses.
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ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTO PARA SEGURANÇA E
MELHORIAS OPERACIONAIS NO CAIS PÚBLICO
»

Justificativa: o comprimento insuficiente do Berço 2, e, principalmente, do Berço 1, bem
como a falta de alinhamento entre os três berços do Porto de Natal que resulta em perda
de área útil de atracação, implicam na falta de segurança e prejudicam as operações no cais
do Porto. O comprimento autorizado para a atracação de embarcações é maior do que o
comprimento acostável dos berços 1 e 2. Assim, é recorrente a atracação de navios portacontêineres com comprimento maior do que a extensão do Berço 1, que, quando atracam,
acabam por ficar com parte do navio fora do alcance do guindaste ou ocupar espaço do
Berço 2, exigindo que as embarcações de trigo se reposicionem.

»

Objetivo: garantir a segurança e otimizar as operações no cais público do Porto de Natal,
de forma a solucionar os atuais problemas operacionais implicados pela falta de linearidade
do cais e comprimento insuficiente dos berços, bem como evitar a acentuação destes
problemas devido à projeção de aumento na frequência de atracação de embarcações de
maior dimensão e, de acordo com o cenário de demanda alternativo, provável déficit de
capacidade de cais previsto para 2045.

»

Descrição: realização de estudo que aponte a melhor solução para garantir a segurança e
otimizar as operações no cais público do Porto de Natal, sendo sugerido avaliar a alternativa
de realizar o alinhamento do cais atual, com uma cortina de estacas à sua frente; ou a
execução do projeto de construção do Berço 4.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: 2 anos.

RESOLUÇÃO DO PROVÁVEL DÉFICIT DE CAPACIDADE DE
ARMAZENAGEM DE CONTÊINERES
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»

Justificativa: constatou-se um provável déficit de capacidade de armazenagem de
contêineres a partir do ano de 2018, de acordo com cenário de demanda alternativo. Este
déficit é decorrente, principalmente, do elevado tempo médio da estadia de contêineres
vazios desembarcados no Porto (40 dias), que representaram, no ano-base, 48% do volume
total movimentado, em unidades. Levando-se em conta a projeção de demanda tendencial,
o déficit será verificado já no ano de 2025.

»

Objetivo: solucionar o provável déficit de armazenagem de contêineres no Porto de Natal.

»

Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de Natal. No entanto, há um acordo entre
a Autoridade Portuária e a prefeitura de Natal para a incorporação de uma área de 7.351
m², parte da área ocupada pela Comunidade do Maruim e que está sendo realocada. É
indicada a utilização desta área para a ampliação do Pátio Norte, o que já é previsto pela
CODERN, expandindo a capacidade de armazenagem de contêineres do Porto.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: 1 ano.
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ADOÇÃO DE SISTEMA DE AGENDAMENTO INTEGRADO NO PORTO
DE NATAL
»

Justificativa: no que diz respeito ao acesso ao Porto de Natal, 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 pode otimizar os fluxos de entrada e saída de veículos,
mitigando a formação de filas no acesso ao Porto.

»

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

»

Descrição: realização de estudos para implantação de um sistema de agendamento
integrado entre todos os veículos de carga com destino ao Porto de Natal.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo: 2 anos.

FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE UM PÁTIO DE TRIAGEM
»

Justificativa: o pátio de estacionamento existente próximo ao Porto de Natal é pouco
utilizado devido a dificuldades no gerenciamento da ordem de entrada na área portuária,
haja vista a falta de infraestrutura para organização e chamamento dos veículos, além de
carecer de infraestrutura para atendimento aos caminhões e seus condutores. 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 Natal 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: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo: 2 anos.
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REATIVAÇÃO DOS PORTÕES NORTE E CENTRAL
»

Justificativa: atualmente, o Portão Norte encontra-se desativado e o Portão Central é
utilizado esporadicamente para acesso de cargas de projeto. A partir das análises realizadas,
foi identificado que a ativação do Portão Norte e do Portão Central pode, em cenários
futuros, melhorar a distribuição do fluxo de veículos que acessam o Porto, diminuindo a
formação de filas no Portão Sul.

»

Objetivo: melhorar a gestão dos fluxos de acesso ao Porto de Natal através da ativação de
mais portarias.

»

Descrição: realização de intervenções nas estruturas dos portões com instalação de
equipamentos, alinhadas à utilização de um sistema de agendamento integrado, de forma
a viabilizar a utilização do Portão Norte como alternativa de entrada e do Portão Central
como opção de saída do Porto.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo: 2 anos.

REPOSICIONAMENTO DA BALANÇA RODOVIÁRIA
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»

Justificativa: atualmente, a balança rodoviária do Porto de Natal situa-se em um local que
não favorece a logística intraporto, de modo que a maioria dos veículos de carga não
realizam a pesagem. A averiguação do volume de cargas por parte da Autoridade Portuária
possibilita um melhor controle dos fluxos movimentados no Porto, contribuindo para
aumentar sua credibilidade perante os órgãos anuentes e o mercado internacional, bem
como melhorar a gestão de suas receitas.

»

Objetivo: melhorar a gestão e o controle do volume de cargas movimentado no Porto de
Natal através da pesagem dos caminhões de forma eficiente.

»

Descrição: realização de intervenções de modo a reposicionar a balança rodoviária
existente em um local que favoreça a logística de movimentação rodoviária interna ao
Porto.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo: 2 anos.
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RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO E DAS
SINALIZAÇÕES DO INTRAPORTO
»

Justificativa: o pavimento na área interna do Porto de Natal encontra-se em condições
precárias e as sinalizações, quando existente, apresentam-se desgastadas. A manutenção
do pavimento na área interna portuária e o bom ordenamento dos fluxos, com placas de
sinalização adequadas e sinalização horizontal visível são essenciais para que a operação
portuária transcorra de forma eficiente.

»

Objetivo: restaurar a pavimentação e sinalização do intraporto, bem como realizar
periodicamente suas manutenções.

»

Descrição: recapeamento e implantação de sinalização horizontal e vertical nas vias
intraporto do Porto de Natal.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo: ação contínua.

FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PRÓPRIAS AO
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES
»

Justificativa: o Porto não dispõe de uma área própria direcionada ao estacionamento dos
veículos leves de funcionários, que acabam por utilizar áreas improvisadas no intraporto:
ao lado do Portão Sul, em frente ao Setor de Operações, no Pátio Norte e no Terminal de
Passageiros. A existência de áreas adequadas ao estacionamento dos veículos leves pode
diminuir a incidência de acidentes entre os carros e o maquinário operacional, além de
proporcionar uma gestão eficiente das operações de carga e descarga.

»

Objetivo: conferir espaço e melhorar a gestão das operações e dos fluxos intraporto,
através da implantação de uma estrutura adequada, que sirva para o estacionamento com
segurança dos veículos leves que atualmente acessam o Porto.

»

Descrição: realização de estudos para propor soluções à implantação de uma área própria
ao estacionamento de veículos leves, incluindo, se necessário, tratativas com a Prefeitura e
demais órgãos para viabilizar a proposição.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo: 2 anos.
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RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS
A Tabela 39 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais
sugeridas para o Porto de Natal.
Item
1
2

3
4
5
6
7
8

9

Instalação
portuária

Descrição da ação
Elaboração de plano de manutenção da
infraestrutura portuária
Estudo de alternativas de investimento
para segurança e melhorias
operacionais no cais público
Resolução do provável déficit de
capacidade de armazenagem de
contêineres
Adoção de Sistema de Agendamento
Integrado
Fomento à implantação de um pátio de
triagem
Reativação dos Portões Norte e Central
Reposicionamento da balança
rodoviária
Restauração e Manutenção do
Pavimento e das Sinalizações do
Intraporto
Fomento à implantação de áreas
próprias ao estacionamento de veículos
leves fora da área interna portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

6 meses

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

2 anos

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

Até 2025

Porto de
Natal
Porto de
Natal
Porto de
Natal
Porto de
Natal

Não
iniciado
Não
iniciado
Não
iniciado
Não
iniciado

CODERN

2 anos

CODERN

2 anos

CODERN

2 anos

CODERN

2 anos

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

Ação contínua

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

2 anos

Tabela 39 – Plano de ações: melhorias operacionais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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10.2. 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 Portuário, quanto seu entorno e acessos interno. As próximas seções
apresentam as ações sugeridas a respeito do tema.

ATUALIZAÇÃO DA BATIMETRIA DO ACESSO AQUAVIÁRIO
»

Justificativa: a última batimetria foi realizada em 2012, sendo que a desatualização causa
incertezas em relação à real profundidade do acesso aquaviário e à localização de possíveis
perigos à navegação. Essas incertezas levam à utilização de parâmetros de segurança mais
conservadores, de modo a garantir a navegação segura em detrimento da diminuição das
dimensões do maior navio autorizado a demandar o Porto.

»

Objetivo: levantar as profundidades atuais ao longo do canal de acesso e bacia de evolução.

»

Descrição: realização de batimetria em todo o acesso aquaviário.

»

Responsável: CODERN

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

INSTALAÇÃO DE DEFENSAS NAS BASES DA PONTE NEWTON
NAVARRO
»

Justificativa: ao navegar entre os vãos da ponte os navios passam próximos aos seus
pilares. A inexistência de defensas inviabiliza a navegação noturna nesse trecho, por não
garantir a segurança à navegação.

»

Objetivo: proteger os navios, assim como os pilares da ponte, de possíveis choques
acidentais, de modo a aumentar a segurança à navegação e eventualmente possibilitar
a navegação noturna.

»

Descrição: instalação de defensas nas bases da ponte Newton Navarro.

»

Responsável: CODERN e Governo Federal.

»

Status: edital em elaboração.

»

Prazo recomendado: curto prazo.
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INSTALAÇÃO DE NOVA SINALIZAÇÃO, BALIZAMENTO E BATIMETRIA
NO ACESSO AQUAVIÁRIO
»

Justificativa: de acordo com a praticagem, a bacia de evolução do porto não é sinalizada,
não houve a instalação de nova sinalização e não houve a realização da batimetria no
canal de acesso após a realização da última dragagem para 12,5 metros.

»

Objetivo: aumentar os níveis de segurança à navegação, possibilitando a eventual
revisão das regras de navegação vigentes, permitindo o acesso de navios maiores e
navegação noturna, que atualmente não ocorre devido à falta de sinalização.

»

Descrição: instalação de nova sinalização e balizamento no canal de acesso e bacia de
evolução do Porto.

»

Responsável: CORDERN

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: 1 ano.

FOMENTO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA RETIFICAÇÃO DA
CURVA DO CANAL DE ACESSO
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»

Justificativa: a presença de bancos nas proximidades do Farol Recife de Natal obriga que
os navios façam uma curva para evitá-lo, tornando o canal de acesso bastante estreito
na região.

»

Objetivo: a eliminação ou suavização da curva facilitaria o acesso ao Porto, permitindo
revisão das regras de navegação e eventual acesso de navios de maiores dimensões.

»

Descrição: realização de estudos para o levantamento de alternativas para a retificação
da curva do canal de acesso ao Porto, nas proximidades do Farol Recife de Natal.

»

Responsável: CODERN

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: 3 anos.
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IMPLANTAÇÃO DE VIA EXPRESSA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE NATAL
E PARNAMIRIM (BR-101)
»

Justificativa: o trecho da BR-101 que realiza a ligação entre os municípios Natal e
Parnamirim apresenta altos volumes de tráfego nos horários de pico. Dessa forma, os
caminhões destinados ao Porto perpassam por uma região com grande concentração de
veículos urbanos, principalmente nos entroncamentos em nível, os quais apresentam
semáforos.

»

Objetivo: ampliar a capacidade da via e suas marginais, melhorar a segurança viária e
eliminar pontos críticos, transformando o trecho da BR-101 compreendido entre os
municípios supracitados em uma via expressa, sem semáforos.

»

Descrição: construção de cinco viadutos, duas passagens inferiores, vias marginais em
ambos os sentidos, cinco passarelas de pedestres e novos abrigos em paradas de ônibus,
além da readequação do túnel de Neópolis.

»

Responsável: DNIT.

»

Status: em andamento.

»

Prazo estimado: 2018.

DUPLICAÇÃO DA RETA TABAJARA (BR-304/BR-226)
»

Justificativa: o trecho conhecido como Reta Tabajara, onde as vias BR-304 e BR-226 são
coincidentes, possui pista simples e apresenta condições instáveis de trafegabilidade, com
nível de serviço variando entre D e E. O trecho em questão tende a atingir o LOS E no ano
de 2025, e operar com LOS F em 2060, indicando que a demanda superará a capacidade da
rodovia, provocando intensos congestionamentos. Finalizadas as obras de duplicação, as
simulações apontam melhorias significativas nas condições de trafegabilidade da rodovia,
representadas pelo alcance dos LOS A e B.

»

Objetivo: aumentar a capacidade da via e melhorar a fluidez do tráfego, prezando pela
segurança e promovendo velocidade operacional adequada.

»

Descrição: implantação de segunda faixa em cada sentido do trecho compreendido entre o
Viaduto da Vitória, em Parnamirim, e o Km 272 da BR-304, em Ielmo Marinho (RN),
abrangendo o segmento em que as rodovias BR-304 e BR-226 são coincidentes, além da
implementação de uma nova camada de asfalto para os trechos já duplicados e a
construção de nove viadutos, cinco pontes e duas passarelas.

»

Responsável: DNIT.

»

Status: em andamento.

»

Prazo estimado: não há estimativa.
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ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DUPLICAÇÃO DA BR-406
»

Justificativa: a BR-406 encontra-se duplicada no trecho compreendido entre o
entroncamento com a RN-160 até o acesso ao Aeroporto Internacional Governador Aluízio
Alves, em São Gonçalo do Amarante (RN). No entanto, o restante da rodovia inserida na
hinterlândia do Complexo apresenta, atualmente, pista simples, a qual, no cenário futuro
de demanda de tráfego, tende a apresentar condições instáveis de trafegabilidade, com
níveis de serviço variando entre D e E. Finalizadas as obras de duplicação, as simulações
apontam melhorias significativas nas condições de trafegabilidade da rodovia,
representadas pelo alcance dos LOS A e B.

»

Objetivo: desenvolver estudo para verificar os trechos a serem contemplados pelas futuras
obras de duplicação da BR-406 para propiciar o aumento da capacidade da via e melhorar
a fluidez do tráfego, prezando pela segurança e promovendo velocidade operacional
adequada.

»

Descrição: realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)
para, posteriormente, definir os trechos contemplados pelo projeto de duplicação.

»

Responsável: DNIT.

»

Status: em fase de estudo.

»

Prazo estimado: 2018.

READEQUAÇÃO DO GANCHO DE IGAPÓ
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»

Justificativa: atualmente, o trecho compreendido entre a junção da BR-101 com a BR-406
e a rotatória do Gancho de Igapó é apontado como um dos principais gargalos da Região
Metropolitana de Natal, onde o tráfego local conflita com o fluxo de caminhões que se
dirigem ao Complexo Portuário.

»

Objetivo: melhorar a fluidez do tráfego, solucionando um dos principais gargalos do
entorno do Complexo Portuário, prezando pela segurança e promovendo velocidade
operacional adequada.

»

Descrição: construção de um túnel que avança em direção ao bairro Igapó, em Natal, uma
rotatória a nível do solo para acessos locais e um viaduto que será utilizado pelos veículos
oriundos da BR-101 e da BR-406.

»

Responsável: DNIT.

»

Status: em andamento.

»

Prazo estimado: 2018.
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EXECUÇÃO DO PROJETO PRÓ-TRANSPORTE
»

Justificativa: as áreas urbanas da Região Metropolitana de Natal sofrem a intervenção do
tráfego de passagem de veículos destinados à outras localidades. As vias locais não dispõem
de infraestrutura adequada para suportar esse tráfego, gerando congestionamentos e,
consequentemente, impactando no fluxo de veículos destinados ao Porto de Natal.

»

Objetivo: melhorar a fluidez do tráfego na Região Metropolitana de Natal através da
implementação de um anel viário, prezando pela segurança e promovendo velocidade
operacional adequada.

»

Descrição: criação de dois grandes eixos rodoviários em pista dupla na Zona Norte de Natal
– Eixo das Fronteiras e Eixo Moema Tinoco/Conselheiro Tristão, mediante duplicação de
avenidas, construção de viadutos, bem como implantação de corredores de ônibus,
calçadas e ciclovias.

»

Responsável: DER/RN.

»

Status: em andamento.

»

Prazo estimado: 2018.

IMPLANTAÇÃO DO ACESSO SUL AO AEROPORTO
GOVERNADOR ALUÍZIO ALVES
»

Justificativa: com a conclusão das obras do Acesso Sul ao Aeroporto Governador Aluízio
Alves, a passagem de veículos pesados pela região urbana de Macaíba (RN) será amenizada,
assim como o tráfego de veículos leves provenientes das regiões oeste e noroeste do estado
com destino à zona norte de Natal poderá ser desviado, desafogando o trânsito local.

»

Objetivo: implementar uma alternativa de acesso ao Aeroporto Governador Aluízio Alves
pela região sul que, consequentemente, permitirá a ligação das rodovias BR-226 e BR-304
com a BR-406 em área não urbanizada, contribuindo para a redução da passagem de
veículos pesados por Macaíba (RN) e o desvio do tráfego de veículos leves provindos do
oeste e noroeste do estado com destino à zona norte de Natal.

»

Descrição: construção de um acesso ao aeroporto pela região sul, a partir da Reta Tabajara,
em Macaíba (RN).

»

Responsável: DER/RN.

»

Status: em andamento.

»

Prazo estimado: 2018.
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RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO
A Tabela 40 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos acessos do Complexo
Portuário de Natal.
Item
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Descrição da ação
Atualização da batimetria do
acesso aquaviário
Instalação de defensas nas bases
da ponte Newton Navarro
Instalação de nova sinalização,
balizamento e batimetria no
acesso aquaviário
Fomento à realização de estudos
para retificação da curva do canal
de acesso
Implantação de Via Expressa entre
os municípios de Natal e
Parnamirim (BR-101)
Duplicação da Reta Tabajara (BR304 e BR-226)
Elaboração de estudo para
duplicação DA BR-406
Readequação do Gancho de Igapó
Execução do projeto PróTransporte
Implantação do Acesso Sul ao
aeroporto Governador Aluízio
Alves

Instalação
portuária
Porto de
Natal
Porto de
Natal

Não iniciado

CODERN

ação contínua

Edital em
elaboração

CODERN e
Governo Federal

curto prazo

Porto de
Natal

Não iniciado

CODERN

1 ano

Porto de
Natal

Não iniciado

CODERN

3 anos

Porto de
Natal

Em
andamento

DNIT

2018

Porto de
Natal
Porto de
Natal
Porto de
Natal
Porto de
Natal

Em
andamento
Em fase de
estudo
Em
andamento
Em
andamento

Porto de
Natal

Em
andamento

Status

Responsável

DNIT
DNIT

Prazo
recomendado

Não há
estimativa
Não há
estimativa

DNIT

2018

DER/RN

2018

DER/RN

2018

Tabela 40 – Plano de ações: acessos ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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10.3. 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.

INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS EM FUNCIONAMENTO OU EM FASE
DE IMPLEMENTAÇÃO NA CODERN
» Justificativa: não há integração entre os três grandes projetos de sistemas de gestão da
CODERN, o que restringe a eficiência administrativa.
» Objetivo: aumentar a eficiência dos processos gerenciais, mediante a integração dos
sistemas de informação da CODERN.
» Descrição: integração dos sistemas de gestão já utilizados pela Autoridade Portuária ou em
fase de implantação. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos nos PDZs dos Portos sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.

IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA PARA A AVALIAÇÃO DA
EFICÁCIA DAS CAPACITAÇÕES DA CODERN
» Justificativa: apesar de possuir um plano de capacitação de funcionários estruturado, a
CODERN não realiza uma análise da eficácia das ações de capacitação implementadas. Esse
tipo de análise é importante para identificar os resultados dos treinamentos e capacitações
realizados, bem como seu impacto nas atividades executadas pela Companhia.
» Objetivo: analisar os resultados dos treinamentos e capacitações realizados, avaliando sua
eficácia e identificando oportunidades de melhoria.
» Descrição: formulação de uma sistemática de avaliação dos treinamentos e capacitações
realizados, considerando as perspectivas dos funcionários e de suas chefias imediatas,
visando aumentar a eficácia das capacitações para as funções desempenhadas pela
Autoridade Portuária. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos nos PDZs dos Portos sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.
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IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE CUSTEIO DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
» Justificativa: a CODERN 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
CODERN.
» 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 nos PDZs dos Portos
sob administração
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.

ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS RECEITAS
E GASTOS DA CODERN
» Justificativa: em todos os anos analisados, os indicadores de margem líquida, margem
operacional, margem bruta, rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio
líquido da CODERN apresentaram valores negativos, e os indicadores de liquidez
apresentaram índices decrescentes. Isso deveu-se principalmente pelo crescimento dos
gastos da Autoridade Portuária ter sido superior ao das receitas, resultando em prejuízos
no período.
» Objetivo: equilibrar as contas de gastos e receitas da CODERN, diversificando as fontes de
recursos da Autoridade Portuária e reduzindo seus custos, a fim de aumentar a
rentabilidade.
» Descrição: realização e implementação de um planejamento que vise aumentar a
rentabilidade da CODERN, fomentando as receitas da Autoridade Portuária e propiciando a
redução de seus custos. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos nos PDZs dos Portos sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.
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ARRENDAMENTO DE ÁREAS OPERACIONAIS E CESSÃO DE ÁREAS
NÃO OPERACIONAIS NO PORTO DE NATAL
» Justificativa: o Porto de Natal possui áreas públicas operacionais que são atualmente
mantidas pela Autoridade Portuária. Além disso, também está passível de arrendamento o
Terminal de Passageiros de Natal e existem nesse terminal áreas não operacionais para fins
diversos, como salão multiuso, restaurante, lanchonete e mirante.
» Objetivo: aumentar a arrecadação da Autoridade Portuária e diversificar as suas fontes de
receita, explorando possibilidades de uso de áreas e gerando um melhor aproveitamento
do espaço portuário.
» Descrição: inserção das áreas disponíveis do Porto de Natal no Programa de Arrendamentos
Portuários (PAP) da SNP/MTPA e nos blocos de leilões da ANTAQ para futura licitação e
arrendamento das áreas. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos no PDZ do Porto de Natal.
» Responsável: CODERN e SNP/MTPA
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 2 anos.

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS DA CODERN
» Justificativa: A CODERN possui um Plano de Negócios que rege sua estratégia comercial,
operacional e de gestão e TI. Esse plano visa melhor a qualidade e a capacidade dos serviços
prestados pela Autoridade Portuária. A consolidação do Plano de Negócios poderá melhorar
os serviços prestados e a receita da Companhia.
» Objetivo: otimizar os processos da Autoridade Portuária através da consolidação das
estratégias descritas no Plano de Negócios da Companhia.
» Descrição: implementação das ações previstas no Plano de Ações da CODERN.
» Responsável: CODERN
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 2 anos.
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AVALIAÇÃO DO MODELO ATUAL DE VINCULAÇÃO DO PORTO DE
MACEIÓ À CODERN
» Justificativa: o convênio nº SEP/001/2007-DC celebrado pela então Secretaria Especial de
Portos e a CODERN tem por objeto a descentralização à CODERN a execução das atividades
de administração do Porto de Maceió. O convênio tem caráter transitório e, por isso, é
necessário avaliar se o modelo atual de vinculação do Porto de Maceió à CODERN é eficaz.
» Objetivo: avaliar a eficácia da vinculação do Porto de Maceió à CODERN, identificando
outros possíveis modelos para sua administração e definindo aquele que apresenta mais
aderência aos objetivos do planejamento do setor.
» Descrição: realizar estudo, coordenado pela SNP/MTPA e envolvendo representantes da
CODERN, da APMC e outras partes interessadas para avaliar possíveis modelos de
administração do Porto de Maceió.
» Responsável: SNP/MTPA e CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 5 anos.

RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 41 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão portuária.
Item
1

2
3
4
5
6
7

Instalação
portuária

Descrição da Ação
Integração dos sistemas em
funcionamento ou em fase de
implementação na CODERN
Implantação de uma sistemática para a
avaliação da eficácia das capacitações
da CODERN
Implantação de uma sistemática de
custeio da Autoridade Portuária
Elaboração de plano de ação integrado
para as receitas e gastos dA CODERN
Arrendamento de áreas operacionais e
cessão de áreas não operacionais no
Porto de Natal
Consolidação do plano de negócios da
CODERN
Avaliação do modelo atual de vinculação
do Porto de Maceió à CODERN

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de
Natal
Porto de
Natal

Não
iniciado
Não
iniciado

CODERN

1 ano

CODERN

1 ano

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de
Natal
Porto de
Natal

Não
iniciado
Não
iniciado

CODERN e
SNP/MTPA
CODERN e
SNP/MTPA

2 anos
5 anos

Tabela 41 – Plano de ações: gestão portuária
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)
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10.4. 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.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
»

Justificativa: uma das diretrizes da 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.

»

Objetivo: realizar o controle ambiental dos impactos da atividade, a renovação das licenças
e regularização ambiental, além de estruturar o atendimento às emergências, com a
validação de riscos e planos de resposta, de forma padronizada e com melhorias contínuas.

»

Descrição: elaboração da Agenda Ambiental e implantação do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), estruturando-os de acordo com os referenciais da ISO 14001.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo para finalização: 3 anos.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO PORTO DE NATAL
»

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 junto ao órgão licenciador
competente. A regularização do Porto de Natal iniciou em 2011, junto ao Idema, e ainda se
encontra em andamento, de forma que os planos e programas ambientais e de
atendimento a emergências não estão sendo executados.

»

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

»

Descrição: finalizar os projetos exigidos pelo Idema e receber o HABITE-SE do Corpo de
Bombeiros para a finalização do processo de regularização ambiental. Dar início à
implementação dos programas ambientais, de gerenciamento de risco e atendimento a
emergências, de educação ambiental e de comunicação Social.

»

Responsável: CODERN, Idema.

»

Status: iniciado.

»

Prazo para finalização: 2 anos.
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
PROPOSTOS NO PBRA
»

Justificativa: o PBRA propõe os Programas a serem implementados no Porto de Natal, para
a realização de monitoramentos ambientais, além de ações de educação ambiental e
comunicação social. O PBRA foi atualizado recentemente e está em fase de aprovação pelo
órgão licenciador. Após a aprovação, a CODERN irá abrir um processo de licitação para a
contratação de empresa responsável pela execução de todos os programas ambientais
propostos, afim de dar continuidade ao seu processo de regularização perante o órgão
licenciador.

»

Objetivo: dar início ao monitoramento ambiental, executar os Programas de Educação
Ambiental e Comunicação Social, propostos no PBRA.

»

Descrição: iniciar o processo de licitação para contratação de empresa responsável pela
execução dos monitoramentos ambientais na área do Porto Organizado de Natal.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo para finalização: 1 ano.
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PORTO DE NATAL

242

»

Justificativa: a Resolução Conama nº 398/2008 define que portos organizados e instalações
portuárias deverão possuir 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 necessárias para minimizar os impactos de tais acidentes sobre o meio
ambiente e os trabalhadores portuários.

»

Objetivo: atender a Resolução Conama nº 398/2008, de forma que a atividade portuária
esteja preparada para situações de emergência causadas por óleo em águas.

»

Descrição: finalizar o processo de atualização do PEI, com os ajustes definidos pelo Idema,
realizar a compra de equipamentos proposta no documento e seguir o cronograma de
implementação e execução do PEI.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: iniciado.

»

Prazo para finalização: 1 ano.
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ELABORAÇÃO DO PLANO DE ÁREA
»

Justificativa: o Plano de Área (PA) é a consolidação de todos os PEIs das empresas existentes
em área sujeita ao risco de poluição por óleo, e deve estabelecer mecanismos de ação
conjunta a serem implementados. A CODERN já definiu um grupo de trabalho junto com o
Ibama e a Marinha para a elaboração do plano e, atualmente, estão em fase de discussão
inicial.

»

Objetivo: integração das instalações portuárias e entidades atuantes no Porto de Natal para
atendimento a emergências.

»

Descrição: definir a área de abrangência do PA, elaborar o plano juntamente com terminal
arrendado, órgãos licenciadores e entidades atuantes no Complexo Portuário de Natal, e
consolidar os recursos humanos, materiais e financeiros de cada entidade participante do
Plano.

»

Responsável: CODERN, M. Dias Branco, Ibama, Idema, SEMURB e Marinha do Brasil.

»

Status: iniciado.

»

Prazo para finalização: 3 anos.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
»

Justificativa: a Lei nº 12.305/210 define que instalações portuárias estão sujeitas a
elaboração de PGRS. A CODERN elaborou seu PGRS em 2010, entretanto o órgão ambiental
exigiu ajustes no seu escopo. Com a regularização ambiental em andamento, a CODERN
ainda não realizou a atualização do documento.

»

Objetivo: atualizar o PGRS de acordo com as diretrizes do Idema e da Política Nacional dos
Resíduos Sólidos (PNRS).

»

Descrição: atualizar o diagnóstico e inventário de resíduos sólidos do Porto de Natal, com
identificação das empresas responsáveis pela destinação de cada tipo de resíduo portuário,
cronograma de ações as serem implementadas e posterior execução do Plano.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: iniciado.

»

Prazo para finalização: 6 meses.
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RESUMO – MEIO AMBIENTE
A Tabela 42 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos aspectos ambientais do
Complexo Portuário de Natal.
Item
1
2
3

4

Descrição da ação
Implementação do sistema de
Gestão Ambiental e de
Segurança e Saúde no Trabalho
Regularização ambiental do
Porto de Natal
Contratação de empresa para
execução dos programas
propostos no PBRA
Finalização da elaboração e
implementação do PEI do Porto
de Natal

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

3 anos

Porto de
Natal

Iniciado

CODERN e Idema

2 anos

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de
Natal

Iniciado

CODERN

1 ano

Iniciado

CODERN, M. Dias
Branco, Ibama, Idema,
SEMURB e Marinha do
Brasil

3 anos

Iniciado

CODERN

6 meses

5

Elaboração do Plano de Área

Porto de
Natal

6

Atualização do Plano de
Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

Porto de
Natal

Tabela 42 – Plano de Ações: meio ambiente
Fonte: LabTrans/UFSC (20176)
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10.5. 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 NATAL
» Justificativa: Apesar da Lei nº 4.069, de 21 de maio de 1992, definir os limites de uma Zona
Especial Portuária (ZEP), o zoneamento do PDM vigente não aborda usos para tal fim no
local, assim como não indica zonas de amortecimento da atividade portuária, importante
fator, considerando a proximidade do Porto ao Centro Histórico do município. A
participação da comunidade portuária no processo de atualização do PDM de Natal é
essencial para que sejam abordadas as questões portuárias nos objetivos, diretrizes e
estabelecimento do zoneamento urbano. Assim, a participação na atualização e
desenvolvimento do PDM de Natal pode se tornar um meio para a criação de uma unidade
nas diretrizes do documento a fim de possibilitar a compatibilização entre o planejamento
territorial do município de Natal e a atividade portuária.
» Objetivo: integrar os diferentes entes envolvidos no processo, como a Prefeitura, a
Autoridade Portuária e a população, permitindo que o PDM de Natal concilie as
necessidades da cidade e da atividade portuária, aos usos e formas de ocupação do
território, e demais instâncias previstas nessa legislação, de forma a compatibilizar as
atividades desenvolvidas no interior das áreas delimitadas.
» Descrição: Presença dos entes envolvidos na atividade portuária nos encontros e audiências
públicas com engajamento na elucidação dos interesses e proposição de soluções de
conciliação entre os diferentes usos e atividades do Porto frente aos instrumentos
legislativos.
» Responsável: CODERN, Prefeitura Municipal de Natal, IPHAN e arrendatário.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua.
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FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E AÇÕES CONJUNTAS
ENTRE A AUTORIDADE PORTUÁRIA E O PODER PÚBLICO
» Justificativa: a visão compartilhada, o diálogo e as ações integradas no espaço da cidade
podem beneficiar o desenvolvimento da cidade de Natal, assim como da atividade
portuária, promovendo condições para expansões portuárias e projetos de revitalização
que interessem à cidade e ao Complexo Portuário, tal como foi realizado para o projeto de
expansão do Pátio Norte e de realocação da antiga comunidade Maruim. Ressalta-se, nesse
contexto, a importância da continuidade do projeto, que inclui a revitalização das
edificações limítrofes à área de expansão. A realização de ações conjuntas entre diferentes
entes possibilita, a mitigação de impactos gerados pela atividade portuária nas áreas
circundantes referentes aos usos urbanos, bem como um desenvolvimento portuário com
menos interferências de mesmo caráter. Além da integração com a Prefeitura, a
aproximação da CODERN com o IPHAN também se torna essencial em decorrência da
proximidade do Porto com o Centro Histórico do município e da necessidade de um
planejamento integrado da mobilidade urbana no entorno portuário e de projetos de
revitalização do Centro Histórico e de bens tombados.
» Objetivo: realizar projetos e ações que beneficiem o Complexo Portuário, a partir da
integração com o Poder Público, como a participação nos processos de atualização da
legislação, ações de revitalização urbana e em obras de infraestrutura urbana e viária,
viabilizando a expansão portuária e a promoção de benfeitorias no espaço de interface
entre o porto a cidade.
» Descrição: a criação de grupos de trabalho e espaços de discussões para a elaboração e
desenvolvimento de ações conjuntas entre os diferentes entes envolvidos na atividade
portuária e representantes do poder público.
» Responsável: CODERN, Prefeitura Municipal de Natal, IPHAN-RN e Governo do Estado do
Rio Grande do Norte.
» Status: iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua.
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ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS
SOCIOAMBIENTAIS COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DO
COMPLEXO PORTUÁRIO
» Justificativa: a aproximação do Porto com a população residente no seu entorno é essencial
para uma relação harmoniosa entre ambos e na mitigação de impactos gerados pela
atividade portuária. A condição se faz presente em virtude da existência de comunidades
de baixa renda e da presença de atividade pesqueira na região. Destaca-se a importância
da continuidade do desenvolvimento das ações sociais já realizadas pela CODERN e pelo
arrendatário M. Dias Branco, assim como o apoio da CODERN à formação de Grupos de
Trabalho Estruturantes da Ribeira e Entorno (COOPERE). Essas iniciativas devem abranger
aspectos de Cidadania, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Incentivo à Cultura
e podem incidir sobre diferentes impactos, como na condição de vida da população,
estímulo à preservação dos saberes tradicionais, acesso a emprego e renda e atividade
pesqueira.
» Objetivo: dar continuidade, acompanhar o andamento e realizar iniciativas e ações que
qualifiquem a relação socioambiental do Porto com a população do seu entorno.
» Descrição: realização de projetos, programas e iniciativas em prol das comunidades do
entorno, que envolvam os segmentos de educação, meio ambiente, saúde, turismo, cultura
e cidadania.
» Responsável: CODERN e arrendatário.
» Status: iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua.

ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA ATRIBUIÇÃO DE USO PROVISÓRIO
À ÁREA DESTINADA AO PROJETO DE EXPANSÃO DO PÁTIO NORTE
» Justificativa: a definição de uso para o local onde se instalava a antiga comunidade Maruim
revela-se importante como forma de manutenção da área destinada ao projeto de
expansão portuária. Até que seja definido o projeto final e iniciadas as obras, há
necessidade de atribuição de uso à área, ainda que transitório, de forma que se evite a sua
utilização para fins não vinculados ao Porto.
» Objetivo: elaborar estudo para a atribuição de uso transitório à área destinada ao projeto
de expansão do pátio norte.
» Descrição: atribuição de atividade ou finalidade provisória para área desocupada que se
localiza contígua ao Pátio Norte.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.
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FOMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA A
REVITALIZAÇÃO DA RUA CHILE
» Justificativa: a localização do Porto de Natal próximo à área do Centro Histórico e a atual
composição da malha urbana faz com que vias inseridas nas poligonais de tombamento e
de preservação histórica do Iphan sejam utilizadas como vias de acesso às instalações do
Complexo Portuário de Natal, como é o caso da Rua Chile. Destaca-se a importância do
desenvolvimento de projetos e ações que buscam a preservação dos bens e da região pois,
ainda que não haja legislação específica que impeça o tráfego de veículos pesados, a Lei nº
6.292, de 15 de dezembro de 1975, faz valer itens relativos à proteção do patrimônio.
Mostra-se relevante a atenção com relação à área inserida na poligonal de tombamento do
Iphan e às edificações consideradas como Patrimônio Histórico de forma a estimular a
preservação dos bens históricos e dos saberes tradicionais, influindo na qualidade de vida
da população.
» Objetivo: realizar projetos e ações que beneficiem os espaços de interface entre o porto a
cidade a partir da integração entre os diferentes entes responsáveis de forma a promover
a revitalização urbana e a execução de projetos de infraestrutura urbana e viária.
» Descrição: fomentar a realização de projetos e ações em prol da preservação das
edificações históricas tombadas pelo IPHAN que se situam nas proximidades do Complexo
Portuário de Natal, em especial as locadas em vias de acesso às instalações portuárias.
» Responsável: CODERN, Prefeitura Municipal de Natal, IPHAN-RN e Governo do Estado do
Rio Grande do Norte.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua.
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RESUMO – PORTO–CIDADE
A Tabela 43 apresenta o resumo das ações referentes à relação porto-cidade sugeridas
para o Complexo Portuário de Natal.
Item

Instalação
portuária

Descrição da Ação
Fomento e participação no
processo de atualização do Plano
Diretor de Natal
Fortalecimento da comunicação
e ações conjuntas entre a
Autoridade Portuária e o poder
público
Acompanhamento, fomento e
realização de iniciativas
socioambientais com as
comunidades no entorno do
Complexo Portuário

Status

Responsável
CODERN, Prefeitura
Municipal de Natal,
IPHAN e arrendatário
CODERN, Prefeitura
Municipal de Natal,
IPHAN-RN e Governo do
Estado do RN

Prazo
recomendado

Porto de
Natal

Não
iniciado

Porto de
Natal

Iniciado

Porto de
Natal

Iniciado

CODERN e arrendatário

Ação contínua

4

Elaboração de estudo para
atribuição de uso provisório à
área destinada ao projeto de
expansão do pátio norte

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

5

Fomento e realização de
projetos e ações para a
revitalização da Rua Chile

Porto de
Natal

Não
iniciado

CODERN, Prefeitura
Municipal de Natal,
IPHAN-RN e Governo do
Estado do RN

Ação contínua

1

2

3

Ação contínua

Ação contínua

Tabela 43 – Plano de Ações: porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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10.6. PLANO DE AÇÕES
Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste Plano Mestre, foram
reunidas na Tabela 44 as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo Portuário
de Natal para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o horizonte de 2060.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
Item

Descrição da ação

Prazo

Instalação portuária

Status

Responsável

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

6 meses

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

2 anos

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

Até 2025

CODERN

2 anos

CODERN

2 anos

CODERN

2 anos

CODERN

2 anos

recomendado

Melhorias operacionais
1

2

3
4
5
6
7
8

9

Elaboração de plano de
manutenção da infraestrutura
portuária
Estudo de alternativas de
investimento para segurança e
melhorias operacionais no cais
público
Resolução do provável déficit de
capacidade de armazenagem de
contêineres
Adoção de Sistema de
Agendamento Integrado
Fomento à implantação de um
pátio de triagem
Reativação dos Portões Norte e
Central
Reposicionamento da balança
rodoviária
Restauração e Manutenção do
Pavimento e das Sinalizações do
Intraporto
Fomento à implantação de áreas
próprias ao estacionamento de
veículos leves fora da área
interna portuária

Porto de Natal
Porto de Natal
Porto de Natal
Porto de Natal

Não
iniciado
Não
iniciado
Não
iniciado
Não
iniciado

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

Ação contínua

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

2 anos

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

ação contínua

Porto de Natal

Edital em
elaboração

CODERN e
Governo Federal

curto prazo

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

3 anos

Porto de Natal

Em
andamento

DNIT

2018

Acessos ao Complexo Portuário
10
11
12

13

14
15
16
17
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Atualização da batimetria do
acesso aquaviário
Instalação de defensas nas bases
da ponte Newton Navarro
Instalação de nova sinalização,
balizamento e batimetria no
acesso aquaviário
Fomento à realização de estudos
para retificação da curva do
canal de acesso
Implantação de Via Expressa
entre os municípios de Natal e
Parnamirim (BR-101)
Duplicação da Reta Tabajara (BR304 e BR-226)
Elaboração de estudo para
duplicação DA BR-406
Readequação do Gancho de
Igapó

Porto de Natal
Porto de Natal
Porto de Natal

Em
andamento
Em fase de
estudo
Em
andamento

DNIT
DNIT
DNIT

Não há
estimativa
Não há
estimativa
2018
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
Item
18
19

Descrição da ação
Execução do projeto PróTransporte
Implantação do Acesso Sul ao
aeroporto Governador Aluízio
Alves

Prazo

Instalação portuária

Status

Responsável

Porto de Natal

Em
andamento

DER/RN

2018

Porto de Natal

Em
andamento

DER/RN

2018

recomendado

Gestão Portuária
20

Integração dos sistemas em
funcionamento ou em fase de
implementação na CODERN

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

21

Implantação de uma sistemática
para a avaliação da eficácia das
capacitações da CODERN

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN e
SNP/MTPA

5 anos

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

3 anos

Porto de Natal

Iniciado

CODERN e Idema

2 anos

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

Porto de Natal

Iniciado

CODERN

1 ano

3 anos

22

23

24

25
26

Implantação de uma sistemática
de custeio da Autoridade
Portuária
Elaboração de plano de ação
integrado para as receitas e
gastos dA CODERN
Arrendamento de áreas
operacionais e cessão de áreas
não operacionais no Porto de
Natal
Consolidação do plano de
negócios da CODERN
Avaliação do modelo atual de
vinculação do Porto de Maceió à
CODERN

Meio Ambiente
27
28
29

30

Implementação do sistema de
Gestão Ambiental e de
Segurança e Saúde no Trabalho
Regularização ambiental do
Porto de Natal
Contratação de empresa para
execução dos programas
propostos no PBRA
Finalização da elaboração e
implementação do PEI do Porto
de Natal

31

Elaboração do Plano de Área

Porto de Natal

Iniciado

CODERN, M. Dias
Branco, Ibama,
Idema, SEMURB e
Marinha do Brasil

32

Atualização do Plano de
Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

Porto de Natal

Iniciado

CODERN

6 meses

Não
iniciado

CODERN,
Prefeitura
Municipal de
Natal, IPHAN e
arrendatário

Ação contínua

Porto-cidade

33

Fomento e participação no
processo de atualização do Plano
Diretor de Natal

Porto de Natal
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
Item

Descrição da ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

CODERN,
Prefeitura
Municipal de
Natal, IPHAN-RN e Ação contínua
Governo do Estado
do Rio Grande do
Norte

34

Fortalecimento da comunicação
e ações conjuntas entre a
Autoridade Portuária e o poder
público

Porto de Natal

Iniciado

35

Acompanhamento, fomento e
realização de iniciativas
socioambientais com as
comunidades no entorno do
Complexo Portuário

Porto de Natal

Iniciado

CODERN e
arrendatário

Ação contínua

36

Elaboração de estudo para
atribuição de uso provisório à
área destinada ao projeto de
expansão do pátio norte

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN

1 ano

37

Fomento e realização de projetos
e ações para a revitalização da
Rua Chile

Porto de Natal

Não
iniciado

CODERN,
Prefeitura
Municipal de
Natal, IPHAN-RN e Ação contínua
Governo do Estado
do Rio Grande do
Norte

Tabela 44 – Plano de ações ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DAS CARGAS
RELEVANTES DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
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Nome da
instalação

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de
navegação

2012 (t)

2013 (t)

20149 (t)

2015 (t)

2016 (t)

Participação
(%)

Natal

Contêiner

Contêiner

Embarque

Longo curso

200.387

235.203

218.333

251.898

291.427

43,0%

Natal

Contêiner

Contêiner

Embarque

Cabotagem

-

-

42

-

16

0,0%

Natal

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Longo curso

36.953

47.547

38.364

45.009

39.334

5,8%

Natal

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Cabotagem

2.114

4.432

399

3.423

14.682

2,2%

Natal

Trigo

Granel sólido vegetal

Desembarque

Longo curso

89.048

110.516

103.844

230.448

250.911

37,1%

Natal

Trigo

Granel sólido vegetal

Desembarque

Cabotagem

27.519

16.504

81.793

-

12.106

1,8%

Natal

Outros

Granel sólido mineral

76.271

6.453

13.757

26.735

68.646

10,1%

Natal

Total

432.292

420.655

456.531

557.513

677.121

100,0%

Tabela 45 - Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do Complexo Portuário de Natal
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 2 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO DE
DEMANDA CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA
PARA O COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
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O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de cargas
inerentes ao Complexo Portuário estudado (Porto Público e TUPs), fornecendo todos os
subsídios que balizaram a construção dos números. Assim, são caracterizados o contexto
econômico e concorrencial em que o Complexo está inserido, apresentando as premissas
consideradas no cálculo da demanda para cada um dos cenários especificados (tendencial,
otimista e pessimista), bem como avaliando o impacto da projeção de demanda portuária sobre
o acesso aquaviário e sobre os acessos terrestres.
O detalhamento das análises a serem realizadas para avaliar cada um dos aspectos
mencionados encontra-se nas próximas seções.

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

Estimativa de projeção de demanda de longo curso
Para o Complexo Portuário de Natal, em relação às projeções de longo curso, utilizou-se os
resultados obtidos no PNLP 2016. No Plano foram incorporadas metodologias clássicas de
planejamento e, de forma direta ou indireta, utilizou-se cada uma das atividades apresentadas no
fluxograma de estudo para o planejamento de transportes evidenciado na Figura 94.

Figura 94 - Fluxograma de estudo para planejamento de transportes
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Na etapa de geração de viagens, são definidas as zonas de tráfego geradoras e
atratoras de viagens. Fazendo uma analogia com as exportações de soja do Brasil, por exemplo,
seriam definidas as cidades brasileiras que exportam soja e os países que a importam.
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Na etapa de distribuição de viagens, são definidos os pares origem-destino (O-D), ou
seja, “quem abastece quem”. Nessa etapa, então, são associadas as cidades exportadoras e
importadoras, respectivamente, aos países de destino e origem. No PNLP, é nessa fase que se
faz a projeção da demanda, ou seja, com a matriz de distribuição de produtos atual, a partir dos
dados coletados e da análise de mercado, são realizadas estimativas e projeções da demanda, a
partir de modelos econométricos, para cada carga relevante do Complexo Portuário, por sentido
(embarque e desembarque) e tipo de navegação, e para passageiros. Os horizontes de projeção
são de cinco, 15 e 30 anos.
As estimativas e as projeções de movimentação de cargas de exportação e importação
do Complexo Portuário no PNLP são obtidas por meio de modelos econométricos,
especificamente, por painéis de dados (combinação de séries temporais e dados de corte
transversal). A Figura 95 exibe um fluxograma dessa etapa do projeto.
Volume de
Importações

PIB Doméstico

Taxa de câmbio
real

Volume de
Exportações

Preço das
commodities

PIB Mundial

ESTIMAÇÃO + PROJEÇÃO
Estimativa das funções
exportação/importação

+

Valores projetados para as
variáveis explanatórias

Valores projetados para
exportação/importação

Figura 95 - Fluxograma da projeção de demanda de cargas
Fonte: LabTrans/UFSC (2018)

A etapa de estimação e projeção tem como inputs as seguintes variáveis e bases de
dados: séries históricas de dados observados e projetados dos Produtos Internos Brutos (PIB)
das regiões relevantes (país de destino, no caso de exportação, e microrregião brasileira de
destino, no caso de importação); taxas de câmbio real do Brasil e dos seus parceiros comerciais,
os quais são provenientes do The Economist Intelligence Unit, divisão de pesquisa e análise do
grupo The Economist; e preço das commodities, extraído do Sistema de Análise das Informações
de Comércio Exterior (AliceWeb). Essa última variável é incluída no modelo de estimação apenas
para casos de produtos primários com elevado grau de homogeneidade (e.g., minério de ferro
e soja).
A variável explicada (ou dependente) do modelo é a série histórica de volume de
exportação (de 1997 até 2016) e do volume de importação (1997 até 2016), proveniente do
MDIC, para o Complexo Portuário. A base de dados da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), por sua vez, é utilizada para calibrar o ponto de partida do último ano
observado.
O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada
carga de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na Figura 96.
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Figura 96 - Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso
Fonte: LabTrans/UFSC (2018)

As variáveis explicativas, conforme indicado anteriormente, são, respectivamente,
para importação: PIB doméstico, taxa de câmbio real e preço das commodities; e, para
exportação: taxa de câmbio real, preço das commodities e PIB mundial. Os volumes são
projetados por produto e microrregião e empilhados em formato de painel para obtenção do
resultado de cada produto por sentido (importação e/ou exportação).
A ideia fundamental de um painel de dados, com a utilização de um modelo
econométrico dinâmico autorregressivo (ARELLANO, 2003), é que, por meio da combinação de
série temporal e corte transversal, obtém-se o aumento dos graus de liberdade e estimativas
mais confiáveis.
Nesse contexto, a etapa de divisão modal é marcada pela separação dos pares O-D
entre os modos de transporte. Nessa etapa, define-se que parcela dos pares O-D utilizará cada
um dos modais de transporte disponíveis. Ou seja, para a soja exportada, define-se quais pares
utilizariam ferrovia, rodovia ou hidrovia para chegar aos portos, de acordo com a analogia
apresentada.
A última etapa do modelo é a alocação de viagem, em que se definem os caminhos
que as cargas irão percorrer para ir da sua origem até o seu destino. Vale ressaltar que, com o
apoio do software SIGSEP (Sistema de Informação Geográfica da SEP15), 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.

15

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 Natal. Entretanto, os dados utilizados para a estimativa do modelo são diferentes:
além do volume observado que é coletado na base trimestral da ANTAQ, utiliza-se o PIB estadual
brasileiro e uma matriz de distância entre os portos. No presente caso, as informações de
movimentação de cabotagem de uma determinada instalação portuária (porto ou TUP) do
Complexo são empilhadas com base no fluxo de cabotagem dessa instalação com os demais
portos e TUPs de outros complexos. A Figura 97 apresenta a equação utilizada para estimar e
projetar os fluxos de cabotagem.

Figura 97 - Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem
Fonte: LabTrans/UFSC (2018)

O agrupamento de produtos utilizado para as estimativas de cabotagem é compatível
com a classificação do longo curso, possibilitando a agregação dos volumes totais (longo curso
e cabotagem) por complexo portuário. É importante ressaltar que os dados utilizados da ANTAQ
passam por uma padronização, como evidencia a Figura 98.

Figura 98 - Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ
Fonte: LabTrans/UFSC (2018)
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A partir da base original, os dados são tratados seguindo uma lógica de validação. A
primeira delas diz respeito a identificar se aquele dado tem origem ou destino em plataforma
marítima. Caso tenha, o dado é excluído, uma vez que, apesar de ser contabilizado como
cabotagem pela ANTAQ, a informação não representa um fluxo originado e destinado a um
complexo portuário e, por isso, não pode ser explicada pelas mesmas variáveis explicativas
utilizadas para os demais fluxos.
A segunda validação feita busca identificar informações em duplicidade. Esse caso
ocorre quando dois portos registram exatamente o mesmo fluxo. Por exemplo, um produto que
sai do porto A para o porto B pode ter sido registrado pelo porto A como embarque e pelo porto
B como desembarque. Dessa forma, a mesma movimentação pode ter sido contabilizada duas
vezes. Caso essa duplicidade tenha sido evidenciada, são feitos levantamentos nos Planos
Mestres realizados nos ciclos anteriores e nas informações estatísticas do porto para 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.
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RESULTADOS
Esta seção apresenta a memória de cálculo de cada grupo de produto movimentado no
Complexo Portuário de Natal, projetada para o período de 2017 a 2060. Salienta-se que para alguns
grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e cabotagem há resultados
idênticos aos apresentados no PNLP 2017, isto é, coeficientes estimados para o PNLP são os mesmos
apresentados para projetar a demanda dos portos, enquanto que para outros fluxos foram
estimados novos parâmetros, conforme os resultados apresentados a seguir.

Trigo
As elasticidades de demanda estimadas para o trigo estão detalhadas na Tabela 46 e na
Tabela 47. Em suma, para a importação de trigo os elementos determinantes da demanda foram
as movimentações anteriores, os PIBs das microrregiões de destino e as relações cambiais do
Brasil com os países de origem da carga. Já para a cabotagem, os determinantes da demanda
foram os PIBs das microrregiões de destino.
IMPORTAÇÂO
Variable

Coefficient

C

10.2381

LOG(PIB)

0.4894

LOG(CAMBIO)

-0.3800

LOG(KG(-1))

0.2641

Tabela 46 - Coeficientes estimados para importação de trigo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

CABOTAGEM
Variable

Coefficient

C

7.3402

LOG(PIB)

0.6505

Tabela 47 - Coeficientes estimados para a navegação de cabotagem de trigo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB
utilizado, um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino leva a um aumento de
4,9% nas importações e 6,5% nas movimentações de cabotagem de trigo no Complexo Portuário
de Natal. O Gráfico 46 e o Gráfico 47 evidenciam a relação entre as variáveis.
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Gráfico 46 - Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de trigo e o desembarque do produto
pelo Complexo Portuário de Natal
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Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 47 - Relação entre o PIB das microrregiões de destino do trigo e o desembarque por cabotagem
do produto pelo Complexo Portuário de Natal
Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

O trigo é um dos cereais mais consumidos no Brasil e no mundo, servindo como base
para a fabricação de diversos alimentos de consumo diário, como pães e biscoitos. Como a
cultura do trigo é adaptada somente para climas frios e a produção nacional é insuficiente para
prover a demanda interna, os estados da região nordeste importam o produto, principalmente
da Argentina e dos Estados Unidos, para suprir suas necessidades (ABITRIGO, 2017). No
Complexo, a carga tem como cliente o Moinho Potiguar, que possui uma unidade produtora de
macarrão, farinha e farelo com o trigo na região.
Em 2016, desembarcaram no Complexo Portuário de Natal 263 mil toneladas de trigo,
volume que coloca o Complexo entre os 10 que mais movimentam a carga no Brasil, com 3,9%
do total nacional (ANTAQ, 2017). Desse volume, 251 mil toneladas foram oriundas de
importações da Argentina (73%), Estados Unidos (17%), Canadá (7%) e Uruguai (3%) (ALICEWEB,
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2017). As 12 mil toneladas restantes foram resultado da navegação de cabotagem, com origem
no Porto de Paranaguá.
Segundo os resultados da projeção de demanda, espera-se que em 2060 o Complexo
movimente 324 mil toneladas de trigo, com um crescimento médio de 0,1% ao ano durante o
período. Essa taxa de crescimento pode ser decomposta em 2 períodos: o primeiro é de 2016 a
2020, em que o Moinho Potiguar ainda não atingiu o seu limite e cujo crescimento anual médio
é de 5,2%; já o segundo é de 2021 em diante, em que o moinho já atingiu a sua capacidade de
movimentação, com crescimento nulo.
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Os resultados da projeção de demanda estão alinhados com a o cenário de ausência
de novos investimentos em capacidade produtiva pelo moinho no horizonte projetado, o que
indica que a capacidade deve se manter constante durante o período. O Gráfico 48 e o Gráfico
49 apresentam os resultados da projeção de demanda para o trigo.

PIB

Gráfico 48 - Projeção de demanda de importação de trigo vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
12
10

70
60

8

50

6

40
30

4

20

2

10

Projeção

2060

2058

2056

2054

2052

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

0

2014

0

2012

Milhares de toneladas

80

Bilhões de dólares (US$)

90

PIB

Gráfico 49 - Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de trigo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Contêiner
As elasticidades de demanda estimadas para a movimentação de contêineres estão
detalhadas na Tabela 48, na Tabela 49 e na Tabela 50. Para as exportações, as variáveis
determinantes para a demanda foram as movimentações anteriores e os PIBs dos países de
destino das cargas, enquanto nas importações a na movimentação de cabotagem, os fatores
relevantes foram as movimentações anteriores e os PIBs das microrregiões que receberam
contêineres.
EXPORTAÇÂO
Variable

Coefficient

C

0.1284

LOG(PIB)

0.4706

LOG(KG(-1))

0.6881

Tabela 48 - Coeficientes estimados para exportação de contêineres
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

IMPORTAÇÂO
Variable

Coefficient

C

4.6766

LOG(PIB)

0.7994

LOG(KG(-1))

0.3867

Tabela 49 - Coeficientes estimados para importações de contêineres
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

CABOTAGEM
Variable

Coefficient

C

2.2609

LOG(PIB)

0.4075

LOG(KG(-1))

0.5518

Tabela 50 - Coeficientes estimados para a navegação de cabotagem de contêineres
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2018)

Em 2016, o Complexo Portuário de Natal movimentou 345 mil toneladas de contêineres,
sendo essa a carga mais movimentada do Complexo (ANTAQ, 2017). A movimentação de
contêineres ocorre em ambos os sentidos, por longo curso e cabotagem, porém os embarques
por vias de cabotagem correspondem a contêineres vazios de linhas de longo curso oriundos de
outras instalações portuárias do Brasil.
A movimentação de contêineres pelo Complexo tem como principal finalidade dar apoio
à exportação de frutas como melão, manga, melancia, limão e uva para o continente europeu
(ALICEWEB, 2017). Essas cargas necessitam de refrigeração adequada durante o transporte
intermarítimo e, portanto, o uso de contêineres refrigerados é fundamental para o sucesso
operacional na sua movimentação. Com isso, a operação de contêineres pode ser dividida em
dois momentos: no primeiro, contêineres refrigerados vazios chegam ao Complexo, por longo
curso ou cabotagem, e, no segundo, eles são enviados para a Europa carregados com frutas.
Segundo a projeção de demanda calculada para essa carga, é esperada para 2060 a
movimentação de 763 mil toneladas de contêineres, com um crescimento médio de 1,7% ao
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ano. Esse crescimento está relacionado às perspectivas de aumento das exportações de frutas,
que contam inclusive com uma nova linha de longo curso, a qual iniciou as operações em 2017,
que liga diretamente o Complexo ao mercado europeu. O Gráfico 50, o Gráfico 51 e o Gráfico
52 apresentam as projeções de demanda para a movimentação de contêineres no Complexo.

PIB

Gráfico 50 - Projeção de demanda de exportação de contêineres vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 51 - Projeção de demanda de importação de contêineres vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 52 - Projeção de demanda de movimentação de contêineres
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 3 – CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA
PARA O COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
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Natureza de
carga

Contêiner

GSV

Outros

Cruzeiros

Total

Tipo de
navegação

Carga

Sentido

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

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

291.427
291.427
291.427
39.334
39.334
39.334
14.682
14.682
14.682
16
16
16
250.911
250.911
250.911
12.106
12.106
12.106
68.646
68.646
68.646
8
8
8
677.121
677.121
677.121

335.946
333.026
334.486
46.325
45.433
45.879
16.802
16.322
16.562
308.391
302.342
305.366
18.838
18.429
18.634
2.565
2.527
2.546
8
8
8
728.866
718.079
723.473

362.667
355.592
359.130
55.738
53.343
54.541
18.929
17.470
18.199
312.198
298.535
305.366
19.096
18.171
18.634
2.714
2.624
2.669
8
8
8
771.342
745.734
758.538

401.170
389.024
395.097
64.570
60.282
62.426
21.618
18.927
20.272
316.052
294.681
305.366
19.357
17.910
18.634
2.905
2.757
2.831
8
8
8
825.673
783.581
804.627

439.720
421.696
430.708
74.401
67.736
71.069
24.595
20.395
22.495
319.959
290.774
305.366
19.623
17.644
18.634
3.101
2.889
2.995
9
8
8
881.399
821.135
851.267

476.265
451.669
463.967
86.611
76.865
81.738
27.612
21.649
24.630
323.920
286.813
305.366
19.892
17.375
18.634
3.299
3.017
3.158
9
8
8
937.599
857.388
897.493

511.466
479.629
495.548
102.405
88.559
95.482
30.678
22.702
26.690
327.935
282.798
305.366
20.166
17.102
18.634
3.505
3.145
3.325
9
8
8
996.155
893.936
945.045

547.180
507.347
527.263
119.558
100.713
110.136
33.854
23.598
28.726
331.999
278.734
305.366
20.443
16.825
18.634
3.718
3.274
3.496
9
8
9
1.056.751
930.490
993.621

583.029
535.003
559.016
136.858
112.805
124.831
37.065
24.459
30.759
336.075
274.658
305.366
20.721
16.547
18.634
3.933
3.402
3.667
10
8
9
1.117.679
966.873
1.042.274

618.880
562.655
590.768
154.162
124.891
139.526
40.277
25.318
32.790
340.152
270.581
305.366
20.999
16.269
18.634
4.147
3.530
3.838
10
8
9
1.178.616
1.003.243
1.090.922

Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Contêiner
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo
-

Longo curso
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Cabotagem
Cabotagem
Cabotagem
Cabotagem
Cabotagem
Cabotagem
Longo curso
Longo curso
Longo curso
Cabotagem
Cabotagem
Cabotagem
-

Embarque
Embarque
Embarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Embarque
Embarque
Embarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
Desembarque
-

-

-

-

Tabela 51 – Cenários de projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Natal entre 2016 (observado) e 2060 (projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 4 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CAPACIDADE
DE CAIS
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O objetivo do presente capítulo é 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:
» O terminal é “convertido” em uma sequência de componentes de fluxo (cais e
armazenagem);
» A capacidade de cada componente é calculada utilizando uma formulação algébrica; e
» 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.
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

PARÂMETROS DE CÁLCULO
A seguir é apresentada a metodologia a ser utilizada no cálculo da capacidade de cais
dos complexos portuários.

Aspectos gerais do método
O cálculo da capacidade possui associação íntima com os conceitos de utilização,
produtividade e nível de serviço. Um terminal não tem uma capacidade inerente ou independente;
sua capacidade é uma função direta do que é percebido como uma utilização plausível,
produtividade alcançável e nível de serviço desejável. Colocando de forma simples, a capacidade do
porto depende da forma com que suas instalações são operadas. Esses conceitos vão ao encontro
do pensamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e
da The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), organizações que são
referências em planejamento portuário (UNCTAD, 1985; PIANC, 2014).
Na elaboração dos Planos Mestres dos complexos portuários estudados, é desejável que
a metodologia a ser aplicada para o cálculo dessas capacidades seja padronizada e apoiada em
hipóteses uniformes a todos os berços e/ou terminais que movimentam o mesmo tipo de carga.
Para os cálculos de capacidade de cais, é utilizado o Sistema de Cálculo de Capacidade
desenvolvido pelo LabTrans/UFSC. A fórmula básica na qual o sistema se baseia para os cálculos
é a seguinte.
𝐶=

𝜌. 𝐴. 𝑛
. 𝐿̅
𝑇̅
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Onde:
» C é a capacidade do trecho de cais (unidades/ano);
» ρ é o índice de ocupação de cais admissível (adimensional);
» A é o tempo disponível no ano operacional (h/ano);
» 𝑛 é o número de berços do trecho de cais (adimensional);
» 𝑇̅ é o tempo médio de atendimento para o trecho de cais (h/navio);
» 𝐿̅ 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
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.
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Os carregadores ou descarregadores de navios não são capazes de manter suas
capacidades nominais durante toda a operação devido a interrupções que ocorrem durante o
serviço (abertura/fechamento de escotilhas, chuvas, trocas de terno, etc.), e também devido as
taxas menores de movimentação da carga no fim da operação com um porão. Ainda, muitas
vezes, embora um berço possa ser equipado com dois carregadores ou descarregadores, devido
à configuração do navio e à necessidade de manter o seu trim, o número efetivo de
equipamentos é menor. Essas questões também são capturadas pela produtividade média do
berço (por hora de operação), incluída como dado de entrada nos cálculos efetuados a partir
dos parâmetros controláveis.

Teoria de filas
Conforme mencionado, o método utilizado emprega a teoria de filas, que é um ramo
da matemática aplicada que utiliza conceitos de processos estocásticos. Trata-se de um método
analítico. No caso da aplicação da teoria de filas a portos, os clientes são as embarcações e os
servidores são os berços.
São realizadas análises estatísticas dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas
dos navios ao porto e dos tempos de atendimento, buscando identificar as distribuições de
probabilidades que os explicam, os tempos entre atracações sucessivas no mesmo trecho de
cais e o regime de atendimento das cargas não prioritárias. Para identificar a distribuição
probabilística dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas dos navios ao porto e dos
tempos de atendimento, são utilizados os testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov e
Anderson-Darling.
Os modelos de fila utilizados na resolução do método são os seguintes, utilizando-se a
notação de Kendall (distribuição de tempos entre chegadas sucessivas/distribuição de tempos
de atendimento/número de servidores): M/M/c, M/G/1, M/Ek/c e M/D/c.
As abreviações utilizadas para as distribuições de probabilidade são as seguintes:
» M é a distribuição negativa exponencial, ou de Markov;
» Ek é a distribuição Erlang com parâmetro k.
» D é a distribuição determinística.
» G é a distribuição geral, ou seja, nada se afirma sobre a distribuição.

Além dos modelos de fila listados, que estão embutidos no Sistema de Cálculo de
Capacidade, são utilizados os modelos de fila M/E2/c, E2/E2/c e Ek/Em/1 quando aplicáveis. As
tabelas que possibilitam a obtenção dos índices de ocupação de cais para esses modelos
encontram-se em Groenveld (2001).
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%
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para trechos de cais com somente uma posição de atracação a 80% para os trechos de cais com
quatro ou mais posições de atracação.

Capacidade futura
O cálculo da capacidade é dividido em dois momentos: o primeiro se refere à estimativa
da capacidade atual de movimentação de cargas, e o segundo às capacidades futuras, uma vez
que níveis de produtividade, lotes médios, tamanho dos navios, produtos movimentados,
dentre outros fatores, interferem na capacidade futura de movimentação de cargas. Por esse
motivo, a metodologia abrange esses dois momentos, como demonstrado a seguir.
As capacidades futuras serão calculadas para o ano base e a cada período de cinco anos,
até o ano limite do horizonte de planejamento de 30 anos.
Para realizar esses cálculos, alguns ajustes aos dados de entrada do Sistema de Cálculo
de Capacidade devem ser feitos. Dentre esses ajustes, pode-se citar:
»

Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens;

»

Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão;

»

Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos
logísticos ou industriais; e

»

O mix dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar.

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

PARÂMETROS DE CÁLCULO
Variáveis
»

Demanda (t): Refere-se a demanda projetada para uma mercadoria em um trecho de cais.

»

Lote médio (t): É a quantidade média carregada/descarregada nas embarcações que
movimentam uma mercadoria em um trecho de cais.

»

Produtividade (t/h): É a razão entre as quantidades movimentadas em uma atracação e seu
tempo operacional.

»

Tempo inoperante: Refere-se ao período de tempo entre a atracação e o início da operação,
somado ao período de tempo entre o término da operação e a desatracação.

»

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.
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»

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:
𝐶=

𝜌. 𝐴. 𝑛
. 𝐿̅
𝑇̅

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

𝜌. 𝐴. 𝑛
𝐷
𝜌. 𝐴. 𝑛
.
=
.𝐷
∑𝑇
∑𝑇
𝑁𝑢𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐
𝑁𝑢𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐

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

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )

. 𝐷𝑖,𝑗

Realizando as devidas manipulações algébricas chega-se a seguinte equação:
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𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )

. 𝐷𝑖,𝑗 .

∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )
𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
𝑇𝑖,𝑗
=
. 𝐷𝑖,𝑗 .
𝑇𝑖,𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 ) 𝑇𝑖,𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )
𝑇𝑖

.

Ou
𝑂𝑢𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗 . 𝑃𝑖,𝑗
𝑇𝑖,𝑗

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

𝑇𝑖,𝑗

𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )

representa a fração de horas demandadas pela mercadoria i em relação

ao total de horas demandadas no trecho de cais “j”, chamado aqui de participação no trecho
de cais e representado por 𝑃𝑖,𝑗 .
Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (𝑛𝑗 ) é calculado levando em
consideração o comprimento do trecho de cais, comprimento médio dos navios no trecho
de cais e a distância entre navios. Para os trechos de cais não contínuos, não foram
apresentados nas tabelas de parâmetros de cálculo os valores referentes às informações das
embarcações e do cais, supracitadas.
Com a equação acima é possível calcular a capacidade de movimentação anual de
uma mercadoria em um trecho de cais prioritário. Para trechos de cais não prioritários ainda
é preciso subtrair as horas utilizadas nas movimentações de mercadorias nos trechos de cais
prioritários vinculados.
𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗 − 𝐻𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗 . 𝑃𝑖,𝑗
𝑇𝑖,𝑗

Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a
seguir da seguinte forma:
» 𝜌𝑗 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜
» 𝐴𝑗 𝐴𝑛𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑎𝑠) 𝑋 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 (ℎ)
» 𝑛𝑗  𝑁º 𝑏𝑒𝑟ç𝑜𝑠
» 𝐻𝑗 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜.
» 𝑇𝑖,𝑗 [𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (ℎ) +
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 (ℎ)] 𝑋 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 =
[

𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (𝑡)
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑡/ℎ)

+ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (ℎ) +

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 (ℎ)] 𝑋
» 𝐷𝑖,𝑗  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡)
» 𝑃𝑖,𝑗  𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑠 (%)
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡)
𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (𝑡)
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PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
Contêineres
Demanda (un)

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

20.590

24.324

26.116

28.732

31.321

33.740

36.037

38.343

40.652

42.961

Lote médio (un)

480

488

492

497

500

503

506

506

506

506

Produtividade (un/h)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trecho de cais contínuo

Berço 1

2016

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.672

48.779

48.845

48.909

48.952

48.994

49.035

49.035

49.035

49.035

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

95.327

95.537

95.665

95.792

95.875

95.957

96.038

96.038

96.038

96.038

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

Tabela 52 - Parâmetros de cálculo de capacidade de contêineres - Berço 1
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

1.004

1.186

1.273

1.401

1.527

1.645

1.757

1.869

1.982

2.094

Lote médio (un)

480

488

492

497

500

503

506

506

506

506

Produtividade (un/h)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

5,61%

5,41%

5,79%

6,34%

6,87%

7,36%

7,82%

8,28%

8,73%

9,18%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capacidade (un/ano)

2.731

2.637

2.827

3.099

3.361

3.604

3.833

4.058

4.281

4.502

Fator de conversão (TEUs/un)

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

Capacidade (TEUs/ano)

5.348

5.165

5.536

6.069

6.583

7.059

7.507

7.948

8.385

8.817

Demanda (un)

Berço 2

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 53 - Parâmetros de cálculo de capacidade de contêineres - Berço 2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Trigo
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

263.017

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

324.000

Lote médio (t)

12.525

13.001

13.238

13.476

13.556

13.635

13.714

13.714

13.714

13.714

Produtividade (t/h)

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

Tempo inoperante (h)

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

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

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

94,39%

94,59%

94,21%

93,66%

93,13%

92,64%

92,18%

91,72%

91,27%

90,82%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715.454

720.511

719.279

716.698

713.157

709.916

706.891

703.372

699.884

696.431

Tempo entre atracações sucessivas (h)

Berço 2

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 54 - Parâmetros de cálculo de capacidade de trigo - Berço 2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Passageiros
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (un)

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

Lote médio (un)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Produtividade (un/h)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Tempo inoperante (h)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

Berço 3

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 55 - Parâmetros de cálculo de capacidade de passageiros - Berço 3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 5 – DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS E
RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS
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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 Natal. Ademais, expõe 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 Natal, 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 56 exibe os postos de contagem utilizados no estudo, suas respectivas fontes,
resolução temporal e os anos em que as contagens foram realizadas.
Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal*

Ano

BR-101

Km 6,08

DNIT

VH*

2016

BR-101

Km 6,08

DNIT

VMDm**, VH

2014

BR-101

Km 6,08

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-101

Km 6,08

DNIT

VMDm, VH

2016

BR-101

Km 58,08

DNIT

VH

2016

BR-101

Km 58,08

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-101

Km 58,08

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-101

Km 58,08

DNIT

VMDm, VH

2016

BR-101

Km 68,88

DNIT

VH

2016

BR-101

Km 68,88

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-101

Km 68,88

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-101

Km 68,88

DNIT

VMDm, VH

2016

BR-101

Km 160

DNIT

VH

2016

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

1994

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

1995

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

1996

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

1997

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

1998

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

2000

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

2001

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

2013

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-101

Km 160

DNIT

VMDm, VH

2015
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Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal*

Ano

BR-101

Km 115,5

DNIT

VH

2016

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

1994

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

1995

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

1996

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

1997

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

1998

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

2000

BR-101

Km 115,5

DNIT

VMDm, VH

2001

BR-406

Km 97,1

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-406

Km 97,1

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-406

Km 97,8

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-406

Km 97,8

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-406

Km 147,7

DNIT

VH

2014

BR-406

Km 147,7

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-406

Km 147,7

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-406

Km 146,8

DNIT

VH

2014

BR-406

Km 146,8

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-406

Km 146,8

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-406

Km 149,5

DNIT

VH

2014

BR-406

Km 149,5

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-406

Km 149,5

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-406

Km 162,1

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-406

Km 162,1

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-304

40035

DNIT

VH

2016

BR-304

304BRN0350

DNIT

VH

2012

BR-304

304BRN0350

DNIT

VH

2015

BR-226

Km 83,6

DNIT

VH

2014

BR-226

Km 83,6

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-226

Km 83,6

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-226

40026

DNIT

VH

2016

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

1994

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

1995

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

1996

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

1997

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

1998

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

1999

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

2000

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

2001

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-226

40026

DNIT

VMDm, VH

2016

BR-226

Km 2,9

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-226

Km 2,9

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-226

Km 3,3

DNIT

VMDm, VH

2014
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Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal*

Ano

BR-226

Km 3,3

DNIT

VMDm, VH

2015

BR-226

Km 11,7

DNIT

VMDm, VH

2014

BR-226

Km 11,7

DNIT

VMDm, VH

2015

* Volume Horário.
** Volume Médio Diário Mensal.

Tabela 56 – Resumo dos dados disponíveis sobre volume de veículos para os segmentos em estudo
Fonte: PNCT16 (DNIT, 1994 a 2001, 2016) e SIOR17 (DNIT, 1994 a 2001, 2012 a 2016)
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 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 57.
Rodovia

Ano

Mês

BR-101

2016

Janeiro

BR-406

2016

Dezembro

BR-304

2016

Dezembro

BR-226

2016

Dezembro

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

Tabela 57 – Cenário temporal da análise de nível de serviço da hinterlândia
Fonte: PNCT (DNIT, 1994 a 2001, 2016) e SIOR (DNIT, 1994 a 2001, 2012 a 2016)
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
nas categorias 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
BR-101, BR-406, BR-304 e BR-226, utilizou-se como base a segmentação determinada pelo
Sistema Nacional de Viação (SNV) do DNIT (2015).

16
17

Plano Nacional de Contagem de Tráfego.
Sistema Integrado de Operações Rodoviárias.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Natal são descritos
na Tabela 58 e apresentados na Figura 99.
Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

Entr. RN-221 (p/
São Miguel do
Gostoso)

0

1,9

1,9

Entr. RN-064 (p/
Touros)

1,9

6,1

4,2

Entr. RN-021 (p/
Rio do Fogo)

6,1

20,5

14,4

Acesso Zumbi

20,5

30,8

10,3

Acesso Pititinga

30,8

356

4,8

Acesso Pititinga

Acesso Maracajaú

35,6

42

6,4

Acesso Caraúbas

42

45,3

3,3

Entr. RN-160 (A)
(p/ Muriú e
Maxaranguape)

45,3

58,8

13,5

Entr. RN-160 (A)
(p/ Coqueiros)

58,8

65,9

7,1

65,9

66,9

1

66,9

69,7

2,8

69,7

75,9

6,2

75,9

81,4

5,5

103,8

109,1

5,3

109,1

116

6,9

116

118,2

2,2

118,2

125,3

7,1

Entr. RN-002
(B)/317 (p/
Senador Georgino
Avelino/Brejinho)

125,3

129,5

4,2

Entr. RN-061 (p/
Ares)

129,5

141,5

12

Id

Rodovia

Trecho SNV

Tipo

Local de início

Local de fim

1

BR-101

101BRN0010

Simples

Touros (Farol do
Calcanhar)

2

BR-101

101BRN0015

Simples

3

BR-101

101BRN0020

Simples

4

BR-101

101BRN0030

Simples

5

BR-101

101BRN0032

Simples

Entr. RN-221 (p/
São Miguel do
Gostoso)
Entr. RN-064 (p/
Touros)
Entr. RN-021 (p/
Rio do Fogo)
Acesso Zumbi

6

BR-101

101BRN0034

Simples

7

BR-101

101BRN0036

Simples

Acesso
Maracajaú

8

BR-101

101BRN0040

Simples

Acesso
Caraúbas

9

BR-101

101BRN0050

Simples

10

BR-101

101BRN0055

Simples

11

BR-101

101BRN0060

Simples

12

BR-101

101BRN0065

Simples

13

BR-101

101BRN0070

Múltiplas
faixas

14

BR-101

101BRN0132

Múltiplas
faixas

15

BR-101

101BRN0150

16

BR-101

101BRN0165

17

BR-101

101BRN0167

Múltiplas
faixas
Múltiplas
faixas

Entr. RN-160 (A)
(p/ Muriú e
Maxaranguape)
Entr. RN-160 (A)
(p/ Coqueiros)
Entr. RN-305 (p/
Pitangui)
Acesso a
Genipabu
Entr. RN-160 (B)
(p/ Extremoz)
Entr. BR-304 (B)
(Complexo
Viário
Trampolim da
Vitória)
Entr. RN-313 (p/
Pium)
Entr. RN-316 (p/
Monte Alegre)

Múltiplas
faixas

Acesso à Lagoa
do Bonfim

18

BR-101

101BRN0170

Múltiplas
faixas

19

BR-101

101BRN0180

Múltiplas
faixas

Entr. RN315/002 (A)
(São José de
Mipibu/Nísia
Floresta)
Entr. RN-002
(B)/317 (p/
Senador
Georgino
Avelino/
Brejinho)

Entr. RN-305 (p/
Pitangui)
Acesso a
Genipabu
Entr. RN-160 (B)
(p/ Extremoz)
Entr. BR-406 (A)
(p/ Ceará-Mirim)
Entr. RN-313 (p/
Pium)
Entr. RN-316 (p/
Monte Alegre)
Acesso à Lagoa do
Bonfim
Entr. RN-315/002
(A) (São José de
Mipibu/Nísia
Floresta)
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Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

141,5

147,5

6

147,5

163,3

15,8

Entr. RN-062 (p/
Baía Formosa)

163,3

168,7

5,4

Div RN/PB

168,7

176,7

8

46,4

98

51,6

98

104,6

6,6

Entr. RN-051 (p/
Poço Branco)

104,6

126,7

22,1

Acesso Taipu

126,7

130,8

4,1

130,8

151,6

20,8

166,8

172.2

5,4

151.6

166,8

15,2

1999,9

227,2

27,3

Cachoeira do
Sapo

227,2

235,9

8,7

Entr. RN-120 (A)

235,9

244,3

8,4

Riachuelo

244,3

250,7

6,4

Riachuelo

Entr. RN-120 (B)

250,7

257,4

6,7

Simples

Entr. RN-120 (B)

Entr. RN-064

257,4

265,9

8,5

Simples

Entr. RN-064
Entr. BR-226 (B)
(Macaíba)

Entr. BR-226 (A)

265,9

288,5

22,6

Entr. BR-304 (B)

16,1

32,8

16,7

Entr. BR-101 (A)
(Complexo Viário
Trampolim da
Vitória)

305,2

315,5

10,3

Entr. RN-063 (p/
Ponta Negra)

315,5

323,4

7,9

Entr. RN-063 (p/
Ponta Negra)
Trecho Urbano

93,4

95,9

2,5

Id

Rodovia

Trecho SNV

Tipo

Local de início

20

BR-101

101BRN0190

Múltiplas
faixas

Entr. RN-061 (p/
Ares)

21

BR-101

101BRN0210

Múltiplas
faixas

22

BR-101

101BRN0230

Múltiplas
faixas

23

BR-101

101BRN0240

Múltiplas
faixas

24

BR-406

406BRN0050

Simples

25

BR-406

406BRN0070

Simples

26

BR-406

406BRN0090

Simples

27

BR-406

406BRN0100

Simples

28

BR-406

406BRN0110

Simples

Acesso Taipu

29

BR-406

406BRN01302

Simples

Início da pista
dupla

30

BR-406

406BRN01301

Múltiplas
faixas

Entr. RN-064 (p/
Ceará-Mirim)

31

BR-304

304BRN0270

Simples

Entr. BR-104 (B)
(Lajes)

32

BR-304

304BRN0275

Simples

33

BR-304

304BRN0280

Simples

34

BR-304

304BRN0290

Simples

Entr. RN-023
(Caiçara do Rio
do Vento)
Cachoeira do
Sapo
Entr. RN-120 (A)

35

BR-304

304BRN0300

Simples

36

BR-304

304BRN0310

37

BR-304

38

BR-304

304BRN0330
226BRN030
304BRN0350

39

BR-304

304BRN0370

Simples
Múltiplas
faixas

40

BR-304

304BRN0390
101BRN0130

Múltiplas
faixas

41

BR-304

304BRN0410
101BRN0110

Múltiplas
faixas

Entr. RN-003
(Goianinha - p/
Praia de Pipa)
Entr. RN-269 (p/
Canguaretama /
p/ Pedro Velho)
Entr. RN-062 (p/
Baía Formosa)
Entr. RN-402 (p/
Galinhos)
Entr. RN-120 (A)
(p/ Parazinho)
Entr. RN-120
(B)/263 (B)
(João Câmara)
Entr. RN-051 (p/
Poço Branco)

Entr. BR-226 (B)
(Macaíba)
Entr. BR-101 (A)
(Complexo
Viário
Trampolim da
Vitória)
Entr. BR-304 (A)
(Complexo
Viário do 4º
Centenário
/Natal)
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Local de fim
Entr. RN-003
(Goianinha - p/
Praia de Pipa)
Entr. RN-269 (p/
Canguaretama /
p/ Pedro Velho)

Entr. RN-120 (A)
(p/ Parazinho)
Entr. RN-120
(B)/263 (B) (João
Câmara)

Entr. RN-064 (p/
Ceará-Mirim)
Entr. BR-101
(A)/RN-160 (A)
(p/ Extremoz)
Início da pista
dupla
Entr. RN-023
(Caiçara do Rio do
Vento)

PLANO MESTRE

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

107,6

111,8

4,2

84

107,6

23,6

67,9

84

16,1

Entr. RN-120 (B)
(Serra Caiada)

60,7

67,9

7,2

Acesso Bom
Jesus

Entr. RN-120 (A)
(p/ Senador Elói
de Souza)

48,4

60,7

12,3

Simples

Entr. RN-203 (p/
São Pedro)

Acesso Bom Jesus

41

48,4

7,4

Simples

Entr. BR-304 (B)

Entr. RN-203 (p/
São Pedro)

32,8

41

8,2

Simples

Fim da pista
dupla (Entr. Av.
Cap. Mor
Gouvêia)

Entr. BR-304 (A)
(Macaíba)

2,2

16,1

13,9

Id

Rodovia

Trecho SNV

Tipo

42

BR-206

226BRN0150

Simples

43

BR-206

226BRN0130

Simples

44

BR-206

226BRN0110

Simples

45

BR-206

226BRN0090

Simples

46

BR-206

226BRN0080

Simples

47

BR-206

226BRN0070

48

BR-206

226BRN0050

49

BR-206

226BRN0018

Local de início

Local de fim

Entr. RN-092 (p/
Japi)
Entr. RN-093
(Tangará)
Entr. RN-120 (B)
(Serra Caiada)
Entr. RN-120 (A)
(p/ Senador Elói
de Souza)

Entr. RN-091/023
(A) (Santa Cruz)
Entr. RN-092 (p/
Japi)
Entr. RN-093
(Tangará)

Tabela 58 – Segmentos das rodovias estudados na hinterlândia
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 99 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Natal
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
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rodoviário utiliza variáveis de infraestrutura, cujo levantamento é realizado de acordo com as
características prevalecentes das vias analisadas. Nesse sentido, a Tabela 59 exibe as
características predominantes das rodovias em estudo, tais como tipo de rodovia, larguras de
faixa de rolamento e de desobstruções laterais.

Rodovia

Tipo

Múltiplas
faixas
Pista
simples
Múltiplas
faixas
Pista
simples
Múltiplas
faixas
Pista
simples
Pista
simples

BR-101
BR-101
BR-406
BR-406
BR-304
BR-304
BR-226

Divisor
central

Largura
de faixa
de
rolamento
(m)

Desobstrução
lateral à
esquerda (m)

Desobstrução
lateral à
direita (m)

Largura do
acostamento
(m)

Sim

3,2

0,8

2,1

Não se aplica

Não

3,2

Não se aplica

Não se aplica

1,4

Sim

3,4

0,6

Não se aplica

2,4

Não

3,0

Não se aplica

Não se aplica

1,7

Sim

3,1

1,1

2,8

Não se aplica

Não

3,1

Não se aplica

Não se aplica

2,3

Não

2,9

Não se aplica

Não se aplica

1,7

Tabela 59 – 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 59 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 indicados na Tabela 60, para o qual
foi utilizado o método de cálculo LOS para rodovias de pista simples. Esses resultados também
podem ser visualizados na Figura 100. Na Tabela 61 estão os dados referentes ao segmento de
múltiplas faixas da hinterlândia.
Trecho
SNV

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

Classe

Terreno

Acessos
/km

Norte-sul

I

Plano

0,6

80

32

0,91

B

Sul-norte

I

Plano

0,6

80

33

0,97

B

101BRN0015

Norte-sul

I

Plano

0,5

80

32

0,91

B

BR-101

101BRN0015

Sul-norte

I

Plano

0,5

80

33

0,97

B

3

BR-101

101BRN0020

Norte-sul

I

Plano

0,1

80

32

0,91

B

3

BR-101

101BRN0020

Sul-norte

I

Plano

0,1

80

33

0,97

B

4

BR-101

101BRN0030

Norte-sul

I

Plano

0,0

80

32

0,91

B

4

BR-101

101BRN0030

Sul-norte

I

Plano

0,2

80

33

0,97

B

5

BR-101

101BRN0032

Norte-sul

I

Plano

0,6

80

32

0,91

B

5

BR-101

101BRN0032

Sul-norte

I

Plano

1,0

80

33

0,97

C

6

BR-101

101BRN0034

Norte-sul

I

Plano

0,0

80

32

0,91

C

6

BR-101

101BRN0034

Sul-norte

I

Plano

0,2

80

33

0,97

C

Id

Rodovia

1

BR-101

101BRN0010

1

BR-101

101BRN0010

2

BR-101

2

Sentido
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Trecho
SNV

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

Classe

Terreno

Acessos
/km

Norte-sul

I

Plano

0,3

80

185

0,91

C

Sul-norte

I

Plano

0,3

80

176

0,97

C

101BRN0040

Norte-sul

I

Plano

0,2

80

185

0,91

C

BR-101

101BRN0040

Sul-norte

I

Plano

0,2

80

176

0,97

C

9

BR-101

101BRN0050

Norte-sul

I

Plano

0,3

80

185

0,91

C

9

BR-101

101BRN0050

Sul-norte

I

Plano

0,1

80

176

0,97

C

10

BR-101

101BRN0055

Norte-sul

I

Plano

0,0

80

401

0,91

D

10

BR-101

101BRN0055

Sul-norte

I

Plano

0,0

80

418

0,97

D

11

BR-101

101BRN0060

Norte-sul

I

Plano

0,7

80

401

0,91

D

11

BR-101

101BRN0060

Sul-norte

I

Plano

0,7

80

418

0,97

D

12

BR-101

101BRN0065

Norte-sul

I

Plano

0,5

80

401

0,91

D

12

BR-101

101BRN0065

Sul-norte

I

Plano

0,6

80

418

0,97

D

24

BR-406

406BRN0050

Leste-oeste

I

Plano

0,1

80

349

0,97

D

24

BR-406

406BRN0050

Oeste-leste

I

Plano

0,1

80

294

0,91

D

25

BR-406

406BRN0070

Leste-oeste

I

Plano

3,0

80

425

0,97

D

25

BR-406

406BRN0070

Oeste-leste

I

Plano

1,5

80

412

0,91

D

26

BR-406

406BRN0090

Leste-oeste

I

Plano

0,2

80

425

0,97

D

26

BR-406

406BRN0090

Oeste-leste

I

Plano

0,1

80

412

0,91

D

27

BR-406

406BRN0100

Leste-oeste

I

Plano

0,2

80

425

0,97

D

27

BR-406

406BRN0100

Oeste-leste

I

Plano

0,0

80

412

0,91

D

28

BR-406

406BRN0110

Leste-oeste

I

Plano

0,5

80

425

0,97

D

28

BR-406

406BRN0110

Oeste-leste

I

Plano

0,9

80

412

0,91

D

Leste-oeste

I

Plano

0,4

80

427

0,97

D

Oeste-leste

I

Plano

0,8

80

411

0,91

D

Id

Rodovia

7

BR-101

101BRN0036

7

BR-101

101BRN0036

8

BR-101

8

406BRN01302
406BRN01302

Sentido

29

BR-406

29

BR-406

31

BR-304

304BRN0270

Leste-oeste

I

Plano

0,2

80

218

0,89

C

31

BR-304

304BRN0270

Oeste-leste

I

Plano

0,2

80

200

0,99

C

32

BR-304

304BRN0275

Leste-oeste

I

Plano

0,1

80

218

0,89

C

32

BR-304

304BRN0275

Oeste-leste

I

Plano

0,9

80

200

0,99

C

33

BR-304

304BRN0280

Leste-oeste

I

Plano

0,0

80

218

0,89

C

33

BR-304

304BRN0280

Oeste-leste

I

Plano

0,1

80

200

0,99

C

34

BR-304

304BRN0290

Leste-oeste

I

Plano

0,5

80

218

0,89

C

34

BR-304

304BRN0290

Oeste-leste

I

Plano

0,5

80

200

0,99

C

35

BR-304

304BRN0300

Leste-oeste

I

Plano

0,0

80

218

0,89

C

35

BR-304

304BRN0300

Oeste-leste

I

Plano

0,0

80

200

0,99

C

36

BR-304

304BRN0310

Leste-oeste

I

Plano

0,7

80

218

0,89

C

36

BR-304

304BRN0310

Oeste-leste

I

Plano

0,7

80

200

0,99

C

37

BR-304

304BRN0330

Leste-oeste

I

Plano

0,1

80

218

0,89

C

37

BR-304

Oeste-leste

I

Plano

0,0

80

200

0,99

C

38

BR-304

Leste-oeste

I

Plano

0,2

80

608

0,89

E

38

BR-304

Oeste-leste

I

Plano

0,1

80

563

0,99

D

42

BR-226

304BRN0330
304BRN0350
226BRN0030
304BRN0350
226BRN0030
226BRN0150

Leste-oeste

I

Plano

2,2

80

222

0,91

D
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Trecho
SNV

Sentido

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

Classe

Terreno

Acessos
/km

Oeste-leste

I

Plano

3,6

80

244

0,97

D

Leste-oeste

I

Plano

0,2

80

222

0,91

D

226BRN0130

Oeste-leste

I

Plano

0,3

80

244

0,97

D

BR-226

226BRN0110

Leste-oeste

I

Plano

1,0

80

222

0,91

D

44

BR-226

226BRN0110

Oeste-leste

I

Plano

0,4

80

244

0,97

D

45

BR-226

226BRN0090

Leste-oeste

I

Plano

0,1

80

247

0,91

D

45

BR-226

226BRN0090

Oeste-leste

I

Plano

0,1

80

309

0,97

D

46

BR-226

226BRN0080

Leste-oeste

I

Plano

0,1

80

247

0,91

D

46

BR-226

226BRN0080

Oeste-leste

I

Plano

0,2

80

309

0,97

D

47

BR-226

226BRN0070

Leste-oeste

I

Plano

0,7

80

247

0,91

D

47

BR-226

226BRN0070

Oeste-leste

I

Plano

1,0

80

309

0,97

D

48

BR-226

226BRN0050

Leste-oeste

I

Plano

0,8

80

247

0,91

D

48

BR-226

226BRN0050

Oeste-leste

I

Plano

0,5

80

309

0,97

D

49

BR-226

226BRN0018

Leste-oeste

I

Plano

0,7

80

511

0,91

D

49

BR-226

226BRN0018

Oeste-leste

I

Plano

1,8

80

581

0,97

D

Id

Rodovia

42

BR-226

226BRN0150

43

BR-226

226BRN0130

43

BR-226

44

Tabela 60 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias de pista simples na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Sentido

Terreno

Nº de
faixas

Acessos
/km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

Id

Rodovia

Trecho SNV

13

BR-101

101BRN0070

Norte-sul

Plano

2

1,7

80

401

0,91

A

13

BR-101

101BRN0070

Sul-norte

Plano

2

1,7

80

418

0,97

A

14

BR-101

101BRN0132

Norte-sul

Plano

2

4,8

70

349

0,91

A

14

BR-101

101BRN0132

Sul-norte

Plano

2

6,6

70

362

0,97

A

15

BR-101

101BRN0150

Norte-sul

Plano

2

2,0

100

349

0,91

A

15

BR-101

101BRN0150

Sul-norte

Plano

2

2,3

100

362

0,97

A

16

BR-101

101BRN0165

Norte-sul

Plano

2

0,0

100

349

0,91

A

16

BR-101

101BRN0165

Sul-norte

Plano

2

0,0

100

362

0,97

A

17

BR-101

101BRN0167

Norte-sul

Plano

2

0,8

100

349

0,91

A

17

BR-101

101BRN0167

Sul-norte

Plano

2

1,0

100

362

0,97

A

18

BR-101

101BRN0170

Norte-sul

Plano

2

0,7

100

349

0,91

A

18

BR-101

101BRN0170

Sul-norte

Plano

2

0,7

100

362

0,97

A

19

BR-101

101BRN0180

Norte-sul

Plano

2

0,1

100

349

0,91

A

19

BR-101

101BRN0180

Sul-norte

Plano

2

0,1

100

362

0,97

A

20

BR-101

101BRN0190

Norte-sul

Plano

2

1,2

100

349

0,91

A

20

BR-101

101BRN0190

Sul-norte

Plano

2

0,5

100

362

0,97

A

21

BR-101

101BRN0210

Norte-sul

Plano

2

0,4

100

349

0,91

A

21

BR-101

101BRN0210

Sul-norte

Plano

2

0,4

100

362

0,97

A

22

BR-101

101BRN0230

Norte-sul

Plano

2

0,4

100

349

0,91

A

22

BR-101

101BRN0230

Sul-norte

Plano

2

0,4

100

362

0,97

A

23

BR-101

101BRN0240

Norte-sul

Plano

2

0,1

100

349

0,91

A
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Terreno

Nº de
faixas

Acessos
/km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

23
30
30

BR-101
BR-406
BR-406

101BRN0240
406BRN0130-1

Sul-norte
Leste-oeste
Oeste-leste

Plano
Plano
Plano

2
2
2

0,1
1,6
2,1

100
80
80

362
427
411

0,97
0,97
0,91

A
A
A

39

BR-304

304BRN0370

Leste-oeste

Plano

2

0,4

80

593

0,89

A

39

BR-304

Oeste-leste

Plano

2

0,4

80

548

0,99

A

40

BR-304

Leste-oeste

Plano

3

1,9

80

593

0,89

A

40

BR-304

Oeste-leste

Plano

3

1,6

80

548

0,99

A

41

BR-304

Norte-sul

Plano

3

2,2

80

593

0,89

A

41

BR-304

304BRN0370
304BRN0390
101BRN0130
304BRN0390
101BRN0130
304BRN0410
101BRN0110
304BRN0410
101BRN0110

Sul-norte

Plano

3

1,3

80

548

0,99

A

406BRN0130-1

Tabela 61 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias de múltiplas faixas na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Figura 100 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Assim, de acordo
com a Figura 100, nota-se que há condições distintas de trafegabilidade ao longo dos segmentos
da hinterlândia do Complexo Portuário de Natal. De modo geral, os trechos duplicados têm
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nítida vantagem no que diz respeito ao nível de serviço rodoviário quando comparados com os
segmentos de pista simples, haja vista os índices de LOS observados.
Nos segmentos da BR-101 localizados ao norte do Complexo, de forma geral, verificamse os níveis de serviço C e D, indicando que a rodovia, apesar de operar com condições ainda
toleráveis, já apresenta indícios de instabilidade. No entanto, nos trechos que atravessam o
município de Touros (RN) registra-se o LOS B, que corresponde a uma situação estável de
tráfego. Por outro lado, nos segmentos duplicados da rodovia, observa-se o LOS A,
correspondente a uma situação ideal de tráfego, em que os veículos transitam em velocidades
relativamente altas de forma fluida. Entretanto, é válido mencionar que algumas simplificações
precisaram ser adotadas na realização da análise, levando em conta que a modelagem utilizada
para o cálculo do nível de serviço não considerou os pontos em que havia relevante redução na
velocidade dos veículos, tais como interseções e locais com radares, os quais não são
compatíveis com a metodologia de fluxo ininterrupto. Assim, condições insatisfatórias podem
ser verificadas em determinados pontos da rodovia, por exemplo, nas proximidades dos
entroncamentos com a BR-406 e a BR-304.
A BR-406 apresenta níveis de serviço díspares, conforme a infraestrutura presente em
cada trecho analisado. Nesse sentido, verifica-se que, enquanto o segmento duplicado registra
o LOS A, correspondente a uma situação ideal, em que há fluidez constante no tráfego, os
trechos de pista simples possuem indícios de instabilidade. Nesses locais, observa-se o LOS D,
indicando que a manobrabilidade dos condutores e a velocidade do tráfego estão condicionadas
pelo volume de veículos que utiliza a via. Diante disso, é válido mencionar que o DNIT já
autorizou a elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)
para avaliar a necessidade de duplicação de determinados trechos dessa rodovia, cujas
informações podem ser verificadas na seção 5.3 do relatório.
Acerca da BR-304, constata-se que há fluxo intenso de veículos trafegando nos
segmentos analisados, considerando os LOS C, D e E verificados. Conforme a Figura 100,
percebe-se que o nível de serviço C é registrado no trecho que parte do município de Lajes (RN)
até o entroncamento com a BR-226. Todavia, a partir desse ponto, as condições tornam-se mais
insatisfatórias, especialmente na Reta Tabajara (trecho em que as vias BR-304 e BR-226 são
coincidentes) que já apresenta esgotamento de capacidade no sentido leste-oeste, haja vista o
LOS E observado. Vale salientar, contudo, que a obra de duplicação desse segmento já foi
iniciada e mais detalhes podem ser verificados na seção 5.3 do relatório.
Por fim, de forma análoga à situação observada nos segmentos de pista simples da BR406, para a BR-226 verifica-se o LOS D, correspondente a uma situação que começa a ser
instável. Ressalta-se que essa rodovia, assim como a BR-304, é um dos principais acessos à região
metropolitana de Natal e, dessa forma, tem elevado fluxo de veículos que, aliado ao fato de
possuir infraestrutura em pista simples, dificulta as condições de tráfego. Nesse contexto,
ressalta-se a importância da execução de obras mitigatórias por parte dos órgãos estatais
competentes, no intuito de aumentar a capacidade da via ou diminuir a demanda de veículos
prevista.

Entorno portuário
Conforme pôde-se verificar nas seções anteriores, o Complexo Portuário de Natal está
localizado em uma área de elevada urbanização, em que diversas rotas são utilizadas pelos
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veículos para acessar o terminal. Nesse contexto, em função da baixa velocidade operacional e
da existência de diversos cruzamentos em nível, bem como interseções semaforizadas, faz-se
necessária a análise de fluxo interrompido dos acessos. Entretanto, 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 Natal.

SITUAÇÃO FUTURA
Na análise da situação futura das rodovias que dão acesso ao Complexo Portuário de
Natal, foram analisados os mesmos segmentos viários descritos na seção de situação atual, no
entanto, com seus volumes de veículos projetados. Além disso, são apresentados os fluxos nas
portarias de acesso nos cenários futuros, pessimista e otimista, com as suas análises de
formação de filas.

Nível de serviço
Para a análise da situação futura, partiu-se dos mesmos dados de entrada utilizados para
a definição da situação atual, sobre os quais foram aplicadas taxas de crescimento. Para realizar
a análise das vias da hinterlândia do Complexo Portuário foram utilizadas as taxas de
crescimento de tráfego sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o
intuito de projetar os dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em
3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para veículos pesados.
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. Estas 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 62 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Capacidade rodoviária
Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)
Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

Velocidade de fluxo livre
(mi/h)
(km/h)*
–
–
45
72,4
50
80,5
55
88,5
60
96,5

Capacidade
(veículos/hora/faixa)
1.700**
1.900
2.000
2.100
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 62 – Capacidade das rodovias conforme o HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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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 63 e a Tabela 64 exibem, respectivamente, o Volume de Hora-Pico (VHP)
estimado para os trechos de pista simples e para os trechos de múltiplas faixas, da hinterlândia,
considerando os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
Segmentos na hinterlândia (pista simples)
Trecho SNV

Classe

Sentido

Deman-da atual
VHP
(2016)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

Id

Rodovia

1

BR-101

101BRN0010

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

1

BR-101

101BRN0010

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

2

BR-101

101BRN0015

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

2

BR-101

101BRN0015

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

3

BR-101

101BRN0020

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

3

BR-101

101BRN0020

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

4

BR-101

101BRN0030

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

4

BR-101

101BRN0030

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

5

BR-101

101BRN0032

I

Norte-sul

32

36

42

76

119

5

BR-101

101BRN0032

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

6

BR-101

101BRN0034

I

Norte-sul

32

36

42

76

119
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VHP (2020)

Demanda projetada

PLANO MESTRE

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Deman-da atual

Demanda projetada

6

BR-101

101BRN0034

I

Sul-norte

33

37

43

78

121

7

BR-101

101BRN0036

I

Norte-sul

185

208

241

432

671

7

BR-101

101BRN0036

I

Sul-norte

176

198

230

413

641

8

BR-101

101BRN0040

I

Norte-sul

185

208

241

432

671

8

BR-101

101BRN0040

I

Sul-norte

176

198

230

413

641

9

BR-101

101BRN0050

I

Norte-sul

185

208

241

432

671

9

BR-101

101BRN0050

I

Sul-norte

176

198

230

413

641

10

BR-101

101BRN0055

I

Norte-sul

401

451

522

940

1.461

10

BR-101

101BRN0055

I

Sul-norte

418

470

545

981

1.525

11

BR-101

101BRN0060

I

Norte-sul

401

451

522

940

1.461

11

BR-101

101BRN0060

I

Sul-norte

418

470

545

981

1.525

12

BR-101

101BRN0065

I

Norte-sul

401

451

522

940

1.461

12

BR-101

101BRN0065

I

Sul-norte

418

470

545

981

1.525

349

392

454

814

1.261

294

330

382

685

1.062

425

478

553

994

1.543

412

463

537

965

1.498

425

478

553

994

1.543

412

463

537

965

1.498

425

478

553

994

1.543

412

463

537

965

1.498

425

478

553

994

1.543

412

463

537

965

1.498

427

480

556

999

1.552

411

462

535

962

1.494

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

24

BR-406

406BRN0050

I

24

BR-406

406BRN0050

I

25

BR-406

406BRN0070

I

25

BR-406

406BRN0070

I

26

BR-406

406BRN0090

I

26

BR-406

406BRN0090

I

27

BR-406

406BRN0100

I

27

BR-406

406BRN0100

I

28

BR-406

406BRN0110

I

28

BR-406

406BRN0110

I

29

BR-406

29

BR-406

31

BR-304

304BRN0270

I

31

BR-304

304BRN0270

I

32

BR-304

304BRN0275

I

32

BR-304

304BRN0275

I

33

BR-304

304BRN0280

I

33

BR-304

304BRN0280

I

34

BR-304

304BRN0290

I

34

BR-304

304BRN0290

I

406BRN01302
406BRN01302

I
I

Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)
35

BR-304

304BRN0300

I

35

BR-304

304BRN0300

I

36

BR-304

304BRN0310

I

36

BR-304

304BRN0310

I

37

BR-304

304BRN0330

I

37

BR-304

304BRN0330

I

38

BR-304

38

BR-304

42

BR-226

226BRN0150

I

42

BR-226

226BRN0150

I

43

BR-226

226BRN0130

I

43

BR-226

226BRN0130

I

44

BR-226

226BRN0110

I

44

BR-226

226BRN0110

I

45

BR-226

226BRN0090

I

45

BR-226

226BRN0090

I

46

BR-226

226BRN0080

I

46

BR-226

226BRN0080

I

47

BR-226

226BRN0070

I

47

BR-226

226BRN0070

I

48

BR-226

226BRN0050

I

48

BR-226

226BRN0050

I

49

BR-226

226BRN0018

I

49

BR-226

226BRN0018

I

304BRN0350
226BRN0030
304BRN0350
226BRN0030

I
I

Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste

Deman-da atual

Demanda projetada

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

218

244

281

492

751

200

224

258

455

697

608

683

790

1.416

2.193

563

632

732

1.311

2.030

222

249

288

514

794

244

274

317

565

872

222

249

288

514

794

244

274

317

565

872

222

249

288

514

794

244

274

317

565

872

247

278

321

571

881

309

347

401

715

1.103

247

278

321

571

881

309

347

401

715

1.103

247

278

321

571

881

309

347

401

715

1.103

247

278

321

571

881

309

347

401

715

1.103

511

574

665

1.194

1.853

581

653

756

1.355

2.102

Tabela 63 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista
simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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PLANO MESTRE

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Demanda
atual

Demanda projetada

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

VHP (2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

13

BR-101

101BRN0070

2

Norte-sul

451

522

811

940

1.461

13

BR-101

101BRN0070

2

Sul-norte

470

545

847

981

1.525

14

BR-101

101BRN0132

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

14

BR-101

101BRN0132

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

15

BR-101

101BRN0150

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

15

BR-101

101BRN0150

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

16

BR-101

101BRN0165

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

16

BR-101

101BRN0165

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

17

BR-101

101BRN0167

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

17

BR-101

101BRN0167

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

18

BR-101

101BRN0170

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

18

BR-101

101BRN0170

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

19

BR-101

101BRN0180

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

19

BR-101

101BRN0180

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

20

BR-101

101BRN0190

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

20

BR-101

101BRN0190

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

21

BR-101

101BRN0210

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

21

BR-101

101BRN0210

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

22

BR-101

101BRN0230

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

22

BR-101

101BRN0230

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

23

BR-101

101BRN0240

2

Norte-sul

392

453

699

808

1.248

23

BR-101

101BRN0240

2

Sul-norte

406

470

726

840

1.298

2

Leste-oeste

480

556

863

999

1.552

2

Oeste-leste

462

535

831

962

1.494

406BRN01301
406BRN01301

30

BR-406

30

BR-406

39

BR-304

304BRN0370

2

Leste-oeste

665

769

1.189

1.375

2.126

39

BR-304

304BRN0370

2

Oeste-leste

616

712

1.100

1.272

1.968

40

BR-304

3

Leste-oeste

665

769

1.189

1.375

2.126

40

BR-304

3

Oeste-leste

616

712

1.100

1.272

1.968

41

BR-304

3

Norte-sul

665

769

1.189

1.375

2.126

41

BR-304

3

Sul-norte

616

712

1.100

1.272

1.968

304BRN0390
101BRN0130
304BRN0390
101BRN0130
304BRN0410
101BRN0110
304BRN0410
101BRN0110

Tabela 64 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas
faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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PLANO MESTRE

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 nas categorias A, B, C, D, E ou F, em que A é considerado
o melhor nível, ao passo que F corresponde a uma rodovia que opera com uma demanda de
tráfego acima de sua capacidade, havendo formação de filas. No entanto, destaca-se que o LOS
D indica o início de uma situação instável, em que já podem ocorrer mudanças bruscas de
velocidade, e as manobras dos condutores estão muito restritas ao restante do tráfego.
Portanto, considera-se o VHP correspondente ao LOS D como referência a um cenário de tráfego
aceitável, pois, apesar de esse nível de serviço representar o início de uma situação de
instabilidade, não ocorrem paradas. Além disso, conforme o Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais (DNIT, 1999), o LOS D é recomendado como limitante no dimensionamento de
projetos rodoviários de vias ainda não implantadas.
A Tabela 65 e a Tabela 66 exibem, respectivamente, os níveis de serviço dos segmentos
de pista simples e de múltiplas faixas, analisados na hinterlândia do Complexo, para os anos de
2017, 2020, 2025, 2045 e 2060. Na sequência, a Figura 101 detalha os resultados obtidos para
os anos de 2020 e 2025, e a Figura 102 para os anos de 2045 e 2060.
Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Cenário
atual
LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

Cenários futuros

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

1

BR-101

101BRN0010

I

Norte-sul

B

B

B

C

C

1

BR-101

101BRN0010

I

Sul-norte

B

B

B

C

C

2

BR-101

101BRN0015

I

Norte-sul

B

B

B

C

C

2

BR-101

101BRN0015

I

Sul-norte

B

B

B

C

C

3

BR-101

101BRN0020

I

Norte-sul

B

B

B

B

C

3

BR-101

101BRN0020

I

Sul-norte

B

B

B

B

B

4

BR-101

101BRN0030

I

Norte-sul

B

B

B

B

C

4

BR-101

101BRN0030

I

Sul-norte

B

B

B

B

C

5

BR-101

101BRN0032

I

Norte-sul

B

B

B

C

C

5

BR-101

101BRN0032

I

Sul-norte

C

C

C

C

C

6

BR-101

101BRN0034

I

Norte-sul

C

C

C

C

C

6

BR-101

101BRN0034

I

Sul-norte

C

C

C

C

C

7

BR-101

101BRN0036

I

Norte-sul

C

C

C

D

D

7

BR-101

101BRN0036

I

Sul-norte

C

C

C

D

D

8

BR-101

101BRN0040

I

Norte-sul

C

C

C

D

D

8

BR-101

101BRN0040

I

Sul-norte

C

C

C

D

D

9

BR-101

101BRN0050

I

Norte-sul

C

C

C

D

E

9

BR-101

101BRN0050

I

Sul-norte

C

C

C

D

D

10

BR-101

101BRN0055

I

Norte-sul

D

D

D

E

E

10

BR-101

101BRN0055

I

Sul-norte

D

D

D

E

E

11

BR-101

101BRN0060

I

Norte-sul

D

D

D

E

E

11

BR-101

101BRN0060

I

Sul-norte

D

D

D

E

E
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Cenário
atual

Cenários futuros

12

BR-101

101BRN0065

I

Norte-sul

D

D

D

E

E

12

BR-101

101BRN0065

I

Sul-norte

D

D

D

E

E

24

BR-406

406BRN0050

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

24

BR-406

406BRN0050

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

25

BR-406

406BRN0070

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

25

BR-406

406BRN0070

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

26

BR-406

406BRN0090

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

26

BR-406

406BRN0090

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

27

BR-406

406BRN0100

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

27

BR-406

406BRN0100

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

28

BR-406

406BRN0110

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

28

BR-406

406BRN0110

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

29

BR-406

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

29

BR-406

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

31

BR-304

304BRN0270

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

31

BR-304

304BRN0270

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

32

BR-304

304BRN0275

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

32

BR-304

304BRN0275

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

33

BR-304

304BRN0280

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

33

BR-304

304BRN0280

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

34

BR-304

304BRN0290

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

34

BR-304

304BRN0290

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

35

BR-304

304BRN0300

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

35

BR-304

304BRN0300

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

36

BR-304

304BRN0310

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

36

BR-304

304BRN0310

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

37

BR-304

304BRN0330

I

Leste-oeste

C

C

C

D

E

37

BR-304

304BRN0330

I

Oeste-leste

C

C

C

D

D

I

Leste-oeste

E

E

E

E

F

I

Oeste-leste

D

D

E

E

F

406BRN01302
406BRN01302

304BRN0350
226BRN0030
304BRN0350
226BRN0030

38

BR-304

38

BR-304

42

BR-226

226BRN0150

I

Leste-oeste

D

D

D

D

E

42

BR-226

226BRN0150

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

43

BR-226

226BRN0130

I

Leste-oeste

D

D

D

D

E

43

BR-226

226BRN0130

I

Oeste-leste

D

D

D

D

E

44

BR-226

226BRN0110

I

Leste-oeste

D

D

D

D

E

44

BR-226

226BRN0110

I

Oeste-leste

D

D

D

D

E

45

BR-226

226BRN0090

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

45

BR-226

226BRN0090

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

46

BR-226

226BRN0080

I

Leste-oeste

D

D

D

D

E

46

BR-226

226BRN0080

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Cenário
atual

Cenários futuros

47

BR-226

226BRN0070

I

Leste-oeste

D

D

D

D

E

47

BR-226

226BRN0070

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

48

BR-226

226BRN0050

I

Leste-oeste

D

D

D

E

E

48

BR-226

226BRN0050

I

Oeste-leste

D

D

D

E

E

49

BR-226

226BRN0018

I

Leste-oeste

D

D

E

E

F

49

BR-226

226BRN0018

I

Oeste-leste

D

E

E

E

F

Tabela 65 – Níveis de serviço: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Cenários futuros
LOS
(2020)

LOS
(2025)

A

A

A

B

C

Sul-norte

A

A

A

B

B

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

101BRN0132

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

BR-101

101BRN0150

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

15

BR-101

101BRN0150

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

16

BR-101

101BRN0165

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

16

BR-101

101BRN0165

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

17

BR-101

101BRN0167

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

17

BR-101

101BRN0167

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

18

BR-101

101BRN0170

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

18

BR-101

101BRN0170

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

19

BR-101

101BRN0180

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

19

BR-101

101BRN0180

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

20

BR-101

101BRN0190

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

20

BR-101

101BRN0190

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

21

BR-101

101BRN0210

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

21

BR-101

101BRN0210

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

22

BR-101

101BRN0230

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

22

BR-101

101BRN0230

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

23

BR-101

101BRN0240

2

Norte-sul

A

A

A

A

B

23

BR-101

101BRN0240

2

Sul-norte

A

A

A

A

B

30

BR-406

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

30

BR-406

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

39

BR-304

304BRN0370

2

Leste-oeste

A

A

A

B

C

39

BR-304

304BRN0370

2

Oeste-leste

A

A

A

B

C

3

Leste-oeste

A

A

A

A

B

3

Oeste-leste

A

A

A

A

B

3

Norte-sul

A

A

A

B

C

3

Sul-norte

A

A

A

A

B

Id

Rodovia

13

BR-101

101BRN0070

2

Norte-sul

13

BR-101

101BRN0070

2

14

BR-101

101BRN0132

14

BR-101

15

40

BR-304

40

BR-304

41

BR-304

41

BR-304

Trecho SNV

Nº de
faixas

Cenário
atual
LOS
(2016)

406BRN01301
406BRN01301

304BRN0390
101BRN0130
304BRN0390
101BRN0130
304BRN0410
101BRN0110
304BRN0410
101BRN0110

Sentido

LOS
(2045)

LOS
(2060)

Tabela 66 – Níveis de serviço: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 101 – LOS dos acessos rodoviários em 2020 e 2025: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 102 – LOS dos acessos rodoviários em 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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De acordo com a Figura 101, percebe-se que os segmentos da BR-101 tendem a
apresentar situação semelhante à exposta na seção 5.1.1 do relatório, até as proximidades do
ano 2025. Após esse período, contudo, estima-se que os trechos de pista simples, localizados ao
norte de Natal (RN), poderão ter condições mais insatisfatórias, especialmente no trecho que
parte do município de Ceará-Mirim (RN) até as proximidades de Natal, no qual o LOS E poderá
ser observado, indicando esgotamento da capacidade da via. Os segmentos ao sul do Complexo,
por outro lado, tendem a continuar operando em condições estáveis nos horizontes de estudo,
influenciados, principalmente, por sua infraestrutura em pista dupla. Todavia, novamente, vale
salientar que condições instáveis podem ser verificadas em certos locais da rodovia, tendo em
vista que algumas simplificações precisaram ser adotadas na realização da análise para os
pontos em que havia relevante redução na velocidade dos veículos, tais como interseções e
locais com radares, os quais não são compatíveis com a metodologia de fluxo ininterrupto.
De forma análoga ao exposto para a BR-101, a Rodovia BR-406 tende a continuar
apresentando a mesma situação descrita na seção 5.1.1 do relatório, até meados do ano 2025.
Entretanto, estima-se que o volume de veículos poderá atingir a capacidade dos segmentos de
pista simples até as proximidades de 2045, conforme o LOS E observado. O trecho duplicado, no
município de São Gonçalo do Amarante (RN), nas proximidades de Natal, continuará tendo boas
condições de trafegabilidade nos horizontes analisados. Novamente, é válido mencionar que o
DNIT já autorizou a elaboração de um EVTEA para avaliar a necessidade de duplicação dessa
rodovia, cujos detalhes estão expostos na seção 5.3 do relatório.
No que diz respeito à BR-304, de modo geral, nota-se um agravamento nas condições
de trafegabilidade na medida em que os horizontes avançam. Nesse sentido, verifica-se que o
trecho que parte do município de Lajes (RN) até o entroncamento com a BR-226 apresentará
indícios de instabilidade até as proximidades do ano de 2045, atingindo o esgotamento (LOS E)
até meados de 2060. Além disso, cabe ressaltar que a Reta Tabajara, que já possui condições
insatisfatórias atualmente, poderá atingir a situação crítica (LOS F), indicando que a demanda
de veículos ultrapassa a capacidade do trecho, até as proximidades do ano de 2060. Contudo,
destaca-se novamente que a obra de duplicação desse segmento já foi iniciada, em que mais
detalhes podem ser verificados na seção 5.3 deste relatório.
Acerca da BR-226, percebe-se um agravamento das condições de trafegabilidade dos
segmentos mais próximos a Natal já em 2020, conforme o LOS E observado. Na sequência, até
meados de 2045, verifica-se também o esgotamento da capacidade do trecho que parte do
entroncamento com a BR-304 até o município de Senador Elói de Souza (RN), bem como do
segmento nas proximidades do município de Santa Cruz (RN). Além disso, até as proximidades
de 2060, todo o trecho analisado poderá operar em condições muito instáveis, especialmente
na região metropolitana de Natal, segundo o LOS F observado. Nesse contexto, é de suma
importância que manutenções periódicas sejam realizadas, assim como a avaliação da
possibilidade de duplicação da rodovia, evitando-se que esta opere próximo à sua capacidade.
Por fim, tendo em vista a obra de duplicação prevista para a BR-304 e a possibilidade de
intervenção na Rodovia BR-406 — ambas detalhadas na seção 5.3 do relatório—, que
modificarão a infraestrutura atual das rodovias e poderão propiciar melhores condições de
trafegabilidade aos trechos analisados, aferiu-se o nível de serviço para os segmentos dessas
rodovias, admitindo a implantação da nova faixa de tráfego em ambos os sentidos. A Tabela 67
exibe os resultados obtidos, ao passo que a Figura 103 e a Figura 104 expõem os níveis de serviço
alcançados após o acréscimo da nova faixa.
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Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)
Nº de
faixas

LOS (2016)

Cenários futuros
LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

Id

Rodovia

Código SNV

24

BR-406

406BRN0050

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

24

BR-406

406BRN0050

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

25

BR-406

406BRN0070

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

25

BR-406

406BRN0070

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

26

BR-406

406BRN0090

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

26

BR-406

406BRN0090

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

27

BR-406

406BRN0100

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

27

BR-406

406BRN0100

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

28

BR-406

406BRN0110

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

28

BR-406

406BRN0110

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

2

Leste-oeste

A

A

A

A

B

2

Oeste-leste

A

A

A

A

B

406BRN01302
406BRN01302
406BRN01301
406BRN01301

Sentido

Cenário
atual

29

BR-406

29

BR-406

30

BR-406

30

BR-406

31

BR-304

304BRN0270

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

31

BR-304

304BRN0270

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

32

BR-304

304BRN0275

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

32

BR-304

304BRN0275

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

33

BR-304

304BRN0280

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

33

BR-304

304BRN0280

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

34

BR-304

304BRN0290

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

34

BR-304

304BRN0290

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

35

BR-304

304BRN0300

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

35

BR-304

304BRN0300

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

36

BR-304

304BRN0310

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

36

BR-304

304BRN0310

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

37

BR-304

304BRN0330

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

37

BR-304

304BRN0330

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

38

BR-304

2

Leste-oeste

A

A

A

B

C

38

BR-304

2

Oeste-leste

A

A

A

B

C

39

BR-304

304BRN0370

2

Leste-oeste

A

A

A

B

C

39

BR-304

304BRN0370

2

Oeste-leste

A

A

A

B

C

304BRN0350
226BRN0030
304BRN0350
226BRN0030

Tabela 67 – Nível de serviço nas rodovias BR-304 e BR-406 em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de
duplicação
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 103 – LOS dos segmentos da BR-406 e da BR-304 em 2020 e 2025 após duplicação
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 104 – LOS dos segmentos da BR-406 e da BR-304 em 2045 e 2060 após duplicação
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Nota-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação para ambas as rodovias
representarão um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada, de acordo com os
melhores níveis de serviço encontrados. Nesse sentido, percebe-se que a BR-406 apresentará
condições estáveis em todo o horizonte do estudo, conforme os LOS A e B observados. No que
diz respeito à BR-304, verifica-se que os trechos duplicados tendem a apresentar condições
estáveis de trafegabilidade até 2060, em função do aumento da capacidade da rodovia. Vale
mencionar que o LOS C, observado na Reta Tabajara, apesar de corresponder a uma situação na
qual a manobrabilidade dos condutores e a velocidade dos veículos estão, de certa forma,
condicionadas ao restante do tráfego que utiliza a via, ainda representa uma condição tolerável.

Entorno portuário
Conforme descrito anteriormente na seção 5.1.1 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 Natal.

Portarias de acesso
Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário de
Natal, também foram analisadas as projeções de veículos, nos cenários pessimista e otimista,
para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060 e, também, para cenários alternativos, assim
como realizado na seção 5.1.2.2.
As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos respectivos recintos portuários para os horizontes em análise; já a estimativa
do aumento do volume dos carros de passeio levou em consideração a perspectiva de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados. As análises
referentes ao cenário tendencial de demanda foram 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.
Dessa forma, as seções seguintes apresentam os resultados alcançados mediante as
análises do Porto de Natal com sua infraestrutura atual e, também, a partir da reativação do
Portão Norte no sentido de entrada e do Portão Central para os fluxos de saída.

Porto de Natal – Considerando apenas o Portão Sul
Os volumes de caminhões, carros de passeio e ônibus projetados para o Porto de Natal
– considerando as movimentações exclusivamente no Portão Sul e os cenários pessimista e
otimista para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060 – estão apresentados na Tabela 68 e na
Tabela 69, respectivamente.
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Ônibus
(2060)

Carros
(2060)

Caminhões
(2060)

Ônibus
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2045)

Ônibus
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2025)

Ônibus
(2020)

Carros
(2020)

Demanda futura (cenário pessimista)
Caminhões
(2020)

Ônibus
(2016)

Carros
(2016)

Portaria

Caminhões
(2016)

Demanda atual

Portão
Norte*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portão
Central*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portão
Sul

150

100

5

160

107

6

166

120

6

199

178

9

223

224

12

* Portarias atualmente

desativadas.

Tabela 68 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Natal no cenário futuro
pessimista para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e via contato telefônico (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Ônibus
(2045)

Carros
(2060)

Caminhões
(2060)

Ônibus
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2045)

Ônibus
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2025)

Ônibus
(2020)

Carros
(2020)

Demanda futura (cenário otimista)
Caminhões
(2020)

Ônibus
(2016)

Carros
(2016)

Portaria

Caminhões
(2016)

Demanda atual

Portão
Norte*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portão
Central*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Portão
Sul

150

100

5

162

107

6

171

120

6

221

178

9

262

224

12

* Portarias atualmente

desativadas.

Tabela 69 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Natal no cenário futuro
otimista para os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e via contato telefônico (2017). 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, os gráficos a seguir apresentam os resultados para as
simulações do cenário pessimista, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Gráfico 53 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário pessimista: 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 54 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário pessimista: 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL

PLANO MESTRE

Gráfico 55 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário pessimista: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 56 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário pessimista: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por sua vez, os gr[aficos a seguir exibem 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 2045 e 2060, as quais indicam a
necessidade de intervenções que possibilitem melhorias no acesso às instalações do Porto de
Natal.
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Gráfico 57 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário otimista: 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 58 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário otimista: 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 59 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário otimista: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Gráfico 60 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário otimista: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Diante da tendência de formação de filas no Portão Sul do Porto de Natal nos cenários
futuros, destaca-se a importância na execução das melhorias apresentadas nos cenários
alternativos. Da mesma forma, salienta-se a importância do uso de um sistema eficiente de
agendamento aliado ao uso efetivo do pátio de triagem, contemplando todos os operadores
para que os veículos acessem o Porto de forma cadenciada.

Porto de Natal – Considerando a reativação dos portões Norte e Central
A Tabela 70 aponta os volumes de caminhões, carros de passeio e ônibus projetados
para os horizontes de 2045 e 2060 para o Porto de Natal, considerando a reativação dos portões
Norte e Central, além das movimentações no Portão Sul, para os cenários pessimista e otimista.
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Demanda futura
(cenário pessimista)
Ônibus (2060)

Carros (2045)

Ônibus (2045)

Carros (2060)

Ônibus (2045)

99

-

-

-

112

-

110

-

-

131

-

-

Portão
Central*

-

-

-

99

-

-

-

112

-

110

-

-

131

-

-

Portão
Sul

150

100

5

100

178

9

223

112

12

111

178

9

131

224

12

* Portarias atualmente

Caminhões
(2060)

Carros (2060)

-

Caminhões
(2045)

Ônibus (2045)

-

Caminhões
(2060)

Carros (2045)

-

Caminhões
(2045)

Portão
Norte1

Portaria

Caminhões
(2016)

Ônibus (2016)

Demanda futura
(cenário otimista)

Carros (2016)

Demanda atual

desativadas.

Tabela 70 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias do Porto de Natal no cenário futuro
pessimista e otimista alternativo, para os horizontes 2045 e 2060
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e via contato telefônico (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Desse modo, o Gráfico 61 e o Gráfico 62 indicam os resultados para as simulações do
cenário pessimista alternativo, para os anos de 2045 e 2060, respectivamente.

Gráfico 61 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário pessimista alternativo: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 62 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário pessimista alternativo: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Por sua vez, o Gráfico 63 e o Gráfico 64 apresentam, respectivamente, os resultados das
simulações para os horizontes de 2045 e 2060 do cenário otimista alternativo, em que se
observa uma tendência de formação de filas maiores nos portões do Porto de Natal.

Gráfico 63 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário otimista alternativo: 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Gráfico 64 – Formação de filas nos gates do Porto de Natal no cenário otimista alternativo: 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Conforme os resultados das análises das simulações apontaram, as filas nos fluxos de
entrada e saída do Porto de Natal tornam-se menos expressivas a partir da reativação dos
portões Norte e Central, nos dois cenários. Salienta-se que, para obter resultados ainda mais
significativos, indica-se a utilização de um sistema eficiente de agendamento aliado ao uso
efetivo do pátio de triagem, contemplando todos os operados para que os veículos acessem o
Porto de forma cadenciada.
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AMBIENTAL
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Fontes das bases de dados geográficos:

- Sítios Arqueológicos:
Jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de
cultura dos paleoameríndios do Brasil. Sítios nos quais se encontram vestígios positivos
de ocupação pelos paleoameríndios; Sítios identificados como cemitérios, sepulturas
ou locais de pouso prolongado ou de aldeiamento; E inscrições rupestres ou locais como
sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
Fonte: Lei federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961.

- Área do Porto Organizado de Natal:
Portaria nº 1.029, de 20/12/93;

- Vegetação:
Representa as áreas densamente arborizadas.
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Dunas de Natal
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- Área urbana:
Áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas
urbanas isoladas. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

0

257000

258500

Mapa elaborado em novembro de 2017
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Descrição

- Áreas de Preservação Permanente - APP:
Area protegida,coberta ou não por vegetação nativa, assegurada pela Lei nº 12.651/12.
No mapa estão representadas as faixas marginais de cursos d'água, e topo de morros,
montes, montanhas e serras, com altura mínima de 50 (cinquenta) metros e inclinação
média maior que 45° e áreas de duna, conforme Resolução CONAMA Nº303/02.

BR226

©

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º

- Unidades de conservação:
Abrangem as áreas de proteção integral e de uso sustentável que têm como objetivo básico
preservar a natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana; nelas, devem
ser respeitadas as orientações especificadas no Plano de Manejo, previsto como obrigatório
na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Fonte : Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.

- Sistema rodoviário:
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,
2007 e Open Street Maps, 2016.
- Municípios, Estados e Massa d'água:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Área urbana, Vegetação e Área de Preservação Permanente:
Elaboradas pelo LabTrans/UFSC, a partir
das imagens de satélite Digital Globe 2017/Google Earth.
- Curvas de Nível :
Elaboradas pelo LabTrans/UFSC, a partir das imagens
de satélite Shuttle Radar Topography Mission - SRTM.
- Unidades de Conservação:
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, 2013.
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- Área do Porto Organizado de Natal
Portaria nº 1.029, de 20/12/93;
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013;
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013;
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013.
- Países: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013.
- Áreas Prioritárias Para Conservação: Ministério
do Meio Ambiente - MMA, 2007.

Prioridade para conservação
Extremamente Alta

MuitoPE
Alta
MaZc880
das Dunas
Alta
de Natal

Áreas prioritárias para conservação: áreas com interesse para
conservação, separadas de acordo com o nível de prioridade das
ações a serem tomadas no intuito de sua preservação (Alta, Muito
Alta e Extremamente Alta). Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2007.
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Descrição:

9358800
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Fontes das bases de dados geográficos:

Rio Potengi

252400

0

Mapa elaborado em novembro de 2017.
por Laboratório de Transporte e Logistíca - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Caracterização da Área do Porto Organizado de Natal:
Segundo Portaria nº 1.029 de 20 de dezembro de 1993, a área do Porto Organizado de Natal é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do Rio Potengi, desde a Base

Naval de Natal, até o molhe /este, na interseção com o Recife de Natal, junto ao forte dos Reis Magos,

abrangendo todos os cais, docas, pontes e piers de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em
geral e vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessa faixa

marginal e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou não ao património do Porto de
Natal ou sob sua guarda e responsabilidade.

b) Pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução,

canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto organizado,

9360350

9360350

conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas
pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.

Fontes das bases de dados geográficos:

- Área do Porto Organizado de Natal: Portaria nº 1.029, de 20/12/93.

- Porto Organizado de Natal (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Imagem de satélite: Google Earth/ Digital Globe (2017) e Mapa base Esri Imagery, s/d.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
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- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007.
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Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central - 33º

Mapa elaborado em novembro de 2017.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
Zona UTM 25 Sul
Meridiano Central -33º

Paraíba

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

Fontes das bases de dados geográficos:

- Área do Porto Organizado de Natal: Portaria nº 1.029, de 20/12/93.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Zoneamento e macrozoneamento de Natal: Lei complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007.
- Zona Especial Portuária: Lei Nº 4.069, de 21 de maio de 1992.
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(Lei Complementar Nº 082/07)

Macrozoneamento:
Zona de Adensamento Básico:
Zona onde se aplica, estritamente,o coeficiente de aproveitamento básico.O coeficiente de aproveitamento básico para todos os usos nos terrenos contidos na Zona Urbana
é de 1,2 (um vírgula dois). Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento será subtraído da área de construção, o total da área não computável da edificação. No caso de
edifícios garagens serão subtraídos do cálculo do coeficiente 25% (vinte e cinco por cento) da área total do empreendimento.
Zona Adensável:
Zona Adensável é aquela onde as condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso, possibilitem um adensamento maior
do que aquele correspondente aos parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento. A cada dois anos o perímetro das zonas adensáveis e seus respectivos parâmetros
de aproveitamento construtivo devem ser avaliados e revisados.
Zona de Proteção Ambiental:
Considera-se Zona de Proteção Ambiental a área na qual as características do meio físico restringem o uso e ocupação, visando a proteção, manutenção e recuperação dos
aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos.
Zoneamento e Áreas Especiais:
Concentração de Vilas:
Zona onde existe o conjunto de casas contíguas, no mesmo lote, destinadas predominantemente a habitações de aluguel, com algum nível de precariedades urbanísticas e
ambientais, caracterizadas pela implantação encravada no interior dos quarteirões ou no fundo de quintais.
Mancha de Interesse Social:
Focalização das áreas da cidade que abrigam famílias com renda familiar predominante de até 3 (três) salários mínimos.
Zona Especial de Interesse Histórico:
Definida pela Lei Municipal nº 3.942, de 17 de julho de 1990 e delimitada no anexo II, mapa 6 do Plano Diretor Municipal de Natal;
Área Especial de Interesse Social:
Situada em terrenos públicos ou particulares destinada à produção, manutenção e recuperação de habitações e/ou regularização do solo urbano e à produção de alimentos com vistas à
segurança alimentar e nutricional.
Área de Controle de Gabarito:
Aquela que, mesmo passível de adensamento, visa proteger o valor cênico - paisagístico, assegurar condições de bem estar, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade.
Área de Operação Urbana Consorciada:
Destinda a um conjunto integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto urbano para determinadas áreas da cidade, indicadas pelo Plano
Diretor, coordenadas pelo Poder Público e definidas, através de lei municipal, em parceria com a iniciativa privada,instituições financeiras, agentes governamentais, proprietários,
moradores e usuários permanentes, com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, levando em consideração a
singularidade das áreas envolvidas.
Zona Especial Portuária:
Definida pela Lei Nº 4.069/84 e regulamentada pela Lei Nº 4.069/92. Segmentada nas Sub-zonas de atividades portuárias (SZ-1) e de atividades múltiplas (SZ-2).
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Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte:

Segundo a Lei nº 7.871, de 20 de julho de 2000, o Litoral Oriental do Rio Grande do Norte compreende os
municípios de Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará-Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba,
Vila Flor, Goianinha, Canguaretama e Baía Formosa.
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- Porto de Natal: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.

- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Zoneamento Ecológico-Econômico: Lei nº 7.878, de 20 de julho de 2000.

- Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: Organização das Nações Unidads para a Educação,

- Imagem de satélite: Mapa base Esri Imagery, s/d.

físicas, restringem o uso e a ocupação do solo, bem como dos espaços urbanizados e de expansão.

Convenções Cartográficas
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Fontes das bases de dados geográficos:

- Zona Interior Costeira (ZIC):

Compreende as unidades ambientais legalmente protegidas e aquelas que, por suas características

Núcleos urbanos localizados na Zona Especial Costeira (ZEC) e demais sedes municipais localizadas
na Zona Interior Costeira (ZIC), delimitadas ou não por legislação municipal.
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a Ciência e a Cultura (UNESCO)/Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2008.
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- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

tabuleiros costeiros ocupados pela pecuária e agricultura.
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ANEXO 1 – PORTARIA Nº 1.029 DE 20 DE DEZEMBRO DE
1993: DEFINIÇÃO DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE
NATAL

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE NATAL
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SEÇÃO I

DIÁRIO OFICIAL

IV do parágrafo I° do artigo I° da Lei n° 8.630, de 25 de fevireiro de 1993, raso
Art. 1' - A área do porto organizado de Belém, no Estado do Pará, é constitulda.
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita da Baía de Guajarà, desde a
extremidade Sul do Mercado Ver-o-Peso até o Riacho Burrinhos, abrangendo todos os cais, docas,
pontes e pias de atracação c de acostagem, armazéns, edificações em gera/ e vias internas de circulação
rodoviárias c ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas c em suas adjacências pertencentes á
União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Belém ou sob sua guarda e responsabilidade
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeM, bacias de
evolução, canal de acesso c áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham ante construídas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público,
Art. 2' - A Administração do Porto de Belém fará a demarcação em planta, da área
definida no Art. 1°.
Art. 3"- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLD61AN

PORTARIA NP 1.026, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere O artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo 1° da Leio' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolver
Art. I° - A área do porto organizado de Daqui, no estado do Maranhão, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices de
coordenadas geográficas a seguir indicados. Ponto A: latitude 02° 3700' S; longitude 44° 23' 00" W;
Ponto B: latitude 02° 34' / S, longitude 44° 23' 00" W; Ponto C latitude 02° 34' 15" S, longitude 44°
22' 00"; Ponto D . latitude 02° 37 00' S, longitude 44° 22' 00" W, abrangendo todos os cais, docas,
pontes e piem de atracação c de acostagem, amuraéns, edificações em geral e vias intentas de circulação
rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas c em suas adjacências pertencentes
União, incorporados ou não ao património do porto de Itaqui ou sob sua guarda e responsabilidade,
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham soer construldas c
mantidos pelo Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2" • A Administração do Porto de Itaqui fará a demarcação em planta, da área
definida no Art. I°,
Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLDMAN

N? 243 QUARTA-FEIRA, 22 DEZ 1993

IV do parágrafo I° do artigo I° da Leis' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolvei
Art. I° • A área do porto organizado de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, é
constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do Rio Potengi, desde a Base
Naval de Natal, até o molhe /este, na interseção com o Recife de Natal, junto ao forte dos Rem Magos,
abrangendo todos os cais, docas, pontes e piem de atracação e de acostagem, ammüns, edificações em
geral e vias internas de circulação rodou iárias e ferro, iárias e ainda os terrenos ao longo dessa faixa
marginal e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou não ao património do Porto de
Natal ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infraestrutura de proteção e acesso aguas idrio, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução,
canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto organizado,
conforme definido no item "a" desta Portada, existentes ou que venham a ser constmidas e manudas
pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2° - A Administração do Porto de Natal fará a demarcação em planta, da área
definida no Ara I°.
Art.3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 59 1.030, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo 1° da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve
Art. 1'- A área do porto organizado de Recife, no estado de Pernambuco, é constituida:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Recife tendo como limites extremos o
molhe de Olinda, ao norte e aporto Agamenon Magalhães, ao sul, na Balada Pina, abrangendo todos
os cais, docas, pontes c piem de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias
internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas
adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao património do porto de Recife ou sob sua
guarda c responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes oeste até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e
mantidas pela Administração do Porto supor outro órgão do Poder Público.
Art. 2° - A Administração do Porto de Recife fará a demarcação em planta, da área
definida no Art. 1°.
Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor na data denso publicação.
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 09 1.027, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo futico, inciso fi, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo 1° do artigo 1° da Leio' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve:
Are. I" -A área do porto organizado de Fortaleza , no Estado do Ceará, é constituída.
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Fortaleza a partir da interseção da
linha da costa com o meridiano 38° 29' 00' e o meridiano 38° 28' 20", abrangendo todos os cais, docas,
pontes, piem de atracação e de acostagem, armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em gera],
vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas faixas
marginais e em suas adjacências, pertencentes á União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de
Fortaleza, ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário tais como áreas de fundeio, bacios de evolução,
canal descosas ao nonada paralelo 32° sul, áreas adjacentes oeste, até as margens das instalações
terrestres do porto organizado, conforme definidas no item "a", existentes ou que venham a ser
construídas e mantida! pela Administração do Porto ou outro Órgão do Poder Público;
Art 2'- A Administração do Porto de Fortaleza fará a demarcação em planta da área
definida no Art. I°.
Art. 5'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 59 1.028, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso /I, da Constituição c tendo em vieras que dispõe o inciso
IV do parágrafo 1° do artigo I° da Leis' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve
Art I' - A área do porto organizado de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do
Norte, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Areia Branca, às margens do rio
Mossoró, limitada ao norte, pela rua Cel Raimundo Fernandes, a leste peio Cemitério São Sebastião es
oeste pelo Matadouro Municipal, bem como as instalações do Porto Ilha, situado 014 milhas náuticas a
nordcste de Areia Branca es 28 milhas a noroeste de Macau, distando cerca de 8 milhas ou 14km em
linha da restado Rio Grande do Norte, definida pelas coordenadas geográficas latitude 04° 49' 06" 5 e
longitude 37° 02' 43" W, abrangendo todos os cais, docas, pontes e piem de atracação e de acostagem,
armazéns, edificações em gemi c vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao
patrimônio do porto de Areia Barrica ou sob sua guarda e responsabilidade,
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes oeste até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, confonne definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham soer construídas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2' • A Administração do Porto de Areia Branca farás demarcação em planta, da
área definida 110 Art
Art. 3"- Esta Portaria entra ore vigor na datada sua publicação.
ALBERTO GOLDNAN
PORTARIA 09 1.029, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso E, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso

PORTARIA N9 1.031, DE 20 DE DEZEFIBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo 1° da Leio' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, reSolve:
Art. 1° - A área do porto organizado de SUAPE, no Estado de Pemambuco, é
constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes nos municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo
Agostinho, desde a foz daria Ipojuca e ramal ferroviário de acesso ao parque de tancagem até a Bafa de
SUAPE c rio Massangana, abrangendo todos os cais, docas, pontes c piem de atracação e de acostagem,
armazéns, edificações em geral e vias internos de circulação rodoviárias c ferroviárias c ainda os
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes á União, incorporados ou não ao
patrimônio do porto de SUAPE ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, confomm definido no item "a" desta Portaria, existentes saque venham a ser construidas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Publico.
Art. 2". A empresa SUAPE - Complexo Industrial Portuário fará a demarcação çrn
planta, da área definida no An. 1°.
Art. 3° • Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 59 1.032, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso EL da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo I° da Leis' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, raso /ve
Art. 1 . - A área do porto organizado de Aratu, no Estado da Bahia, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices de
coordenadas geográficas a seguir indicados. Ponto A. latitude 12° 45' 30" S, longitude 38° 30' 10" W,
Ponto B. latitude 12° 45' 30" S, longitude 38°29' 15' W, Ponto C. latitude 12° 47 e 30" 5 ,, longitude 38°
29' 15' W e Ponto D. latitude 12° 4730" S, longitude 38' 30' 10" W, abrangendo todos os cais, docas,
pontes e piem de atracação e de acostagem, ammzéns, edificações em geral c vias internas de circulação
rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à
Uniào, incorporados ou não ao património do porto de Aratu ou sobras guarda e responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, confomm definido no item "a" desta Portaria, existentes saque vcnIuun asas construídas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2' • A Administração do Porto dc Aratu fará a dernarcaçâo era planta, da áza
definida no Art. 1°.
Art. 3"- Esta Portaria entra em vigor na datada sua publicação.
ALBEP.TO GOLDMAN
PORTARIA 159 1.033, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
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