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SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Santarém.
Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço do Ministérios dos Transportes,
Portos e Aviação Civil (MTPA), por meio da Secretaria de Políticas Portuárias (SPP),
anteriormente denominada Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR)
estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao planejamento do setor portuário brasileiro.
O planejamento estruturado do setor portuário, realizada pela SPP/MTPA entra em
seu terceiro ciclo, a partir do p ojetoài tituladoà Suporte à SEP/PR nas ações de planejamento
do setor portuário nacional e na implantação de Projetos de Inteligência Logística Portuária ,à
resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), representada pelo
seu Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a SEP/PR. O primeiro ciclo foi deflagrado
em 2010 e finalizado em 2012 com o desenvolvimento do PNLP I e de Planos Mestres para
quinze portos brasileiros. Entre 2012 e 2015, período do segundo ciclo de planejamento, foram
realizadas as atualizações do PNLP e dos quinze Planos Mestres desenvolvidos no primeiro ciclo,
bem como o desenvolvimento de Planos Mestres para os 22 portos que não estavam
compreendidos no escopo do primeiro ciclo. Assim, ao final do segundo ciclo, todas as unidades
portuárias sob a jurisdição da SEP/PR possuíam seu Plano Mestre atualizado.
Ressalta-se que a necessidade e importância da continuidade do planejamento e sua
hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 03
de 07 de janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário,
definindo os seus instrumentos, bem como o escopo e a interdependência existente entre cada
um. Nesse tocante, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as
diretrizes do PNLP, assim como os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento portuários (PDZ)
devem ser elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.
Assim, o terceiro ciclo se desenvolve dentro de um arcabouço de planejamento
estruturado e articulado, de forma que seja garantida a linearidade entre os instrumentos de
planejamento, bem como perpetuadas ao longo de todo o processo, a visão de desenvolvimento
do setor portuário preconizada pelo Governo Federal, estabelecida por meio do PNLP.
No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de
decisões de investimento, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários bem
como em relação a ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que envolvem
a dinâmica portuária, com destaque para a gestão portuária, meio ambiente, melhorias
operacionais e interação porto-cidade.
De modo mais específico, o Plano Mestre Complexo Portuário de Santarém 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
a urbanidade. Também é composto pela projeção de demanda de cargas, pela avaliação da
capacidade instalada e de operação e, por fim, como principal resultado, discute as necessidades e
alternativas de expansão do Complexo Portuário para um horizonte de planejamento de 30 anos.
Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Santarém ,à
pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada nº
01/2015, firmado entre a SEP/PR e a UFSC.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que esforços de planejamento sejam realizados no
sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições necessárias para superar os
desafios que lhes vêm sendo impostos, seja no que se refere ao atendimento da demanda, seja
quanto à sua eficiência, fundamental para manter a competitividade do país a qualquer tempo,
em particular nos de crise.
A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos players no
cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes,
dada a distância desses mercados e sua grande escala de operação – exige que o sistema de
transporte brasileiro, especialmente o portuário, seja eficiente e competitivo. O planejamento
portuário, em nível micro (mas articulado com uma política nacional para o setor), pode
contribuir decisivamente para a construção de um setor portuário capaz de oferecer serviços
que atendam à expansão da demanda com custos competitivos e bons níveis de qualidade.
Com base nesse cenário, foi desenvolvido o Plano Mestre do Complexo Portuário de
Santarém. Para tanto, inicialmente, caracterizou-se a situação atual do Complexo Portuário que
compreende, além do Porto de Santarém, o terminal privado Base Ipiranga Santarém,
considerando termas como: infraestrutura portuária e de acesso terrestre e aquaviário,
operações portuárias, meio ambiente, interação porto-cidade e gestão portuária.
Em seguida, foi realizada a projeção da demanda de cargas para o Complexo, bem
como uma estimativa da capacidade de movimentação de suas instalações, o que resultou na
identificação da necessidade de melhorias operacionais, de eventuais novos equipamentos
portuários e, finalmente, de investimentos em infraestrutura. Também foram analisadas as
condições dos acessos terrestres e aquaviário em atender à demanda prevista, com o objetivo
de antecipar possíveis déficits de capacidade que possam se manifestar ao longo do horizonte
de planejamento.
Por fim, foi estabelecido um plano de ações que contempla as necessidades de
investimentos para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como
ações estratégicas cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar
procedimentos e as relações do complexo portuário com o meio em que está inserido.

1.1.

OBJETIVOS

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Santarém é proporcionar
à SPP/MTPA uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do complexo portuário ao
longo dos próximos anos e indicar quais investimentos serão necessários para que as operações
ocorram com elevados níveis 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 portuário 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 como o meio ambiente, em
geral,
» Projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte de 30 anos;
» Projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de expansão
de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento; e
» Proposição das melhores alternativas para superar os gargalos identificados, visando a
eficiente atividade do porto.

1.2.

ESTRUTURA DO PLANO

O presente documento está dividido em seis capítulos. A seguir, é apresentada uma
breve descrição do conteúdo de cada um deles:
» Capítulo 1 – Introdução;
» Capítulo 2 – Análise da situação portuária atual: compreende a análise da situação atual
do porto, especificando sua infraestrutura e sua posição no mercado portuário e realizando
a descrição e a análise da produtividade das operações, do tráfego marítimo, da gestão
portuária, dos impactos ambientais e da relação porto-cidade;
» Capítulo 3 – Projeção da demanda: apresenta os resultados da demanda projetada, por
tipo de carga para o Complexo Portuário, bem como as premissas que balizaram os números
estabelecidos pela projeção de demanda;
» Capítulo 4 – Análise da capacidade atual e futura para atendimento da demanda prevista:
compreende a projeção da capacidade de movimentação das instalações portuárias
(detalhadas através das principais mercadorias movimentadas no Complexo Portuário),
bem como a projeção dos acessos ao porto, compreendendo os acessos aquaviário,
rodoviário e ferroviário. Além disso, realiza uma análise comparativa entre a projeção da
demanda e da capacidade para os próximos 30 anos, a partir da qual se identificam
necessidades de melhorias operacionais, de expansão de superestrutura e de investimentos
em infraestrutura, para atender à demanda prevista;
» Capítulo 5 – Análise Estratégica: diz respeito à análise dos pontos fortes e pontos fracos do
porto, tanto no que se refere ao seu ambiente interno, como às ameaças e oportunidades
que possui no ambiente competitivo em que está inserido;
» Capítulo 6 – Plano de Ações e Investimentos: destaca as principais conclusões do Plano
Mestre e estabelece o Plano de Ações a serem desenvolvidas no Complexo Portuário a fim
de garantir a eficiência desejada em suas operações, bem como em sua gestão e em suas
relações com o meio urbano e com o meio ambiente, em geral.
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2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO PORTUÁRIA ATUAL
A análise da situação portuária tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica da
atual situação do complexo portuário, identificando os principais gargalos relacionados aos
aspectos mais relevantes do contexto portuário tais como infraestrutura portuária, acesso
aquaviário, acessos terrestres, operações portuárias, meio ambiente, interação porto - cidade e
gestão portuária, fornecendo insumos para a tomada de decisões e para a solução dos gargalos
identificados.

2.1.

CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO

O Complexo Portuário de Santarém tem características fluviais e é composto pelo
Porto Organizado de Santarém e pelo Terminal de Uso Privado (TUP) Base Ipiranga Santarém.
O Porto Organizado de Santarém é administrado pela Companhia Docas do Pará (CDP),
que é uma sociedade de economia mista. A Base Ipiranga Santarém, por sua vez, é explorada
pela empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

2.1.1.

LOCALIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO

O Complexo Portuário localiza-se no estado do Pará nas proximidades do município de
Santarém. A fim de mostrar isso, a Figura 1 indica a localização do Porto Organizado e do TUP
analisado.

Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Nas subseções seguintes, será descrita a localização dessas instalações portuárias.
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2.1.1.1.

Porto Público de Santarém

O Porto Público de Santarém é um porto fluvial localizado na margem direita do Rio
Tapajós, próximo à confluência com o Rio Amazonas, na localidade conhecida como Ponta da
Caieira, área a montante da cidade de Santarém, no estado do Pará. As coordenadas geográficas
que indicam a localização do Porto são:
» Latitude: 02° 25’
» Longitude: 54° 43’

S
W

A Figura 2 ilustra a área primária e a localização do Porto em questão.

Figura 2 – Localização do Porto Público de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.1.1.2.

Base Ipiranga Santarém

A Base Ipiranga Santarém está localizada na Avenida Antônio Simões, número 293, no
bairro Prainha, no município de Santarém (PA). O Terminal é administrado pela empresa
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
As coordenadas geográficas que indicam a sua localização são:
» Latitude: 02° 25’ ,
S
» Longitude: 54° 41’ ,
W
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A Figura 3 ilustra a área e a localização do Terminal em questão.

Figura 3 – Localização da Base Ipiranga Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.1.2.

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

As seções seguintes descrevem as características físicas das obras de abrigo, das
infraestruturas de acostagem, das estruturas de armazenagem, dos equipamentos para
movimentação de carga e das utilidades (fornecimento de água e de energia, entre outras) e das
instalações portuárias que compõem o Complexo analisado, de forma a caracterizar a
infraestrutura disponível.

2.1.2.1.

Porto Público de Santarém

Na presente seção são apresentadas as principais características da infraestrutura do
Porto de Santarém.

Obras de Abrigo
Por se tratar de um porto fluvial, o terminal é naturalmente abrigado, portanto, não
existe e nem há necessidade de obras de abrigo.

Infraestrutura de Acostagem
O Porto de Santarém possui 11 instalações acostáveis, compostas por píer, dolfins de
atracação, cais fluvial, terminal de granéis sólidos, terminal de granéis líquidos e rampa Rollon/Roll-off (Ro-Ro), os quais são identificados na Figura 4.
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Figura 4 – Porto Organizado de Santarém
Fonte: Imagem fornecida pela Empresa Autorizada. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

OàPíe à
,à o àfo atoàdeà L ,à o st uídoàe à o etoàp -moldado, assentes sobre
estacas inclinadas, está localizado na extremidade da ponte de acesso. Foi construído em 1974,
é de uso público e composto por dois berços: um externo (Berço 101) e um interno (Berço 102),
com 200 m e 185 m de extensão, respectivamente. Ambos possuem 25 m de largura e estão
preparados para receber navios de até 30.000 TPB, sendo destinados a realizar operações com
granel sólido. O píer foi projetado para sobrecarga de 3,0 t/m².
No mesmo alinhamento desse Píer, há quatro dolfins de atracação e um de amarração
que constituem os berços 201 e 202. Essas estruturas estão sobre estacas inclinadas executadas
em concreto armado. O Berço 201, com 260 m de extensão, é preparado com defensas para
receber embarcações de até 55.000 TPB e destinado a realizar operações com granel sólido. Já
o Berço 202, com as mesmas dimensões, atualmente, se encontra não operacional.
Na parte interna do Píer 100, está localizado o Cais Fluvial, que possui um berço de
atracação (berço 301) preparado para receber embarcações fluviais mistas de passageiros e
cargas gerais, sendo composto por uma estrutura de contenção tipo muro de arrimo de flexão
e de uma rampa com patamares executados em concreto armado.
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Figura 5 – Píer 100, dolfins de atracação e cais fluvial
Fonte: Imagem fornecida pela Empresa Autorizada. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Terminal de Granéis Sólidos (TGS), localizado no Píer 400, é constituído por dois
berços de atracação: berços 401 e 402. É arrendado à Cargill e destina-se à movimentação de
granéis sólidos vegetais.
O TGS está equipado com correias transportadoras em estrutura que liga o continente
à estrutura de acostagem, que é composta por sete dolfins de atracação e dois de amarração,
edificados por blocos assentes sobre estacas, executadas em concreto armado. Construídos em
2002, atualmente com 300 m de extensão, o Berço 401 é destinado a operações com navios de
até 245 m, transportando 86.000 TPB; e o Berço 402, por sua vez, é destinado a operações com
barcaças graneleiras.
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Figura 6 – Terminal de Granéis Sólidos (TGS): berços 201 e 202
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Terminal de Granéis Líquidos (TGL) do Porto de Santarém dispõe de duas áreas
operacionais, uma destinada, principalmente, à movimentação de gás butano, operada pela
Sociedade Fogás Ltda. (Berço T01); e outra, à movimentação de outros combustíveis, de
responsabilidade das empresas Raízen Shell Ltda. (Berço T02) e Distribuidora Equador PP Ltda.
(Berço T03).
O T01 possui uma plataforma de acostagem construída em estrutura de concreto, uma
ponte de acesso em estrutura metálica e dutos para transporte de combustíveis. Já o T02 e o
T03 são parecidos em suas estruturas de acostagem e ambos foram construídos em estrutura
de madeira e possuem uma plataforma de acostagem de dois patamares e uma ponte de acesso
que abriga os dutos de transporte de combustíveis.
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Figura 7 – Terminal de Granéis Líquidos: T01, T02 e T03
Fonte: Imagem fornecida pela Empresa Autorizada. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A rampa fluvial é disponibilizada para operações com barcaças no sistema Ro-Ro,
situada na margem à direita do cais fluvial, preparada em solo natural constituído de material
laterítico (piçarra) com largura de 70 m.

Figura 8 – Rampa: R01
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Na Tabela 1, são caracterizados os berços do Porto Público de Santarém.
Comprimento

Profundidade
limitante

Píer 100

200 m

102

Píer 100

201

Berço

Localização

Destinação operacional

Condição

101

14 m

Granel sólido

Uso Público

185 m

8m

Granel sólido

Uso Público

Dolfins

260 m

14 m

Granel sólido

Uso Público

202

Dolfins

260 m

14 m

Não operacional

Uso Público

301

Cais Fluvial

185 m

3m

Passageiros e carga geral

Uso Público

401

TGS

300 m

16 m

Granel sólido

Arrendado

402

TGS

130 m

16 m

Granel sólido

Arrendado

T01 Píer

TGL-Fogás

40 m

2,5 m

GLP

Arrendado

T01 Ro-Ro

TGL-Fogás

-

2,5 m

Botijão de gás

Arrendado

T-02

TGL- Raízen

35 m

2,5 m

Granel líquido

Arrendado

T-03

TGLEquador

35 m

2,5 m

Granel líquido

Arrendado

R01

Rampa

70 m

2,5 m

Carga geral

Uso Público

Tabela 1 – Características dos berços do cais do Porto Público de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Na Figura 9, pode ser visualizada a localização dos berços do Porto de Santarém.

Figura 9 – Berços do Porto de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Infraestrutura de Armazenagem
O Porto de Santarém conta com infraestrutura de armazenagem localizada junto à sua
área primária, cuja localização pode ser observada na Figura 10.
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Figura 10 – Localização da infraestrutura de armazenagem do Porto de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Nos tópicos a seguir, são apresentadas as características das estruturas de
armazenagem.
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Armazéns
O Porto, cujas características são apresentadas na Tabela 2, possui um armazém
operado pela Cargill.
Armazém

Tipo

Quant.

Área (m²)

Capacidade
Estática

Situação

Operação

Carga
operada

A1

Concreto

1

6.894

60.000 t

Arrendado

Cargill

Granel
sólido
vegetal

Tabela 2 – Caracterização do armazém do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Além do armazém supracitado, identificou-se, em visita ao Porto de Santarém, a
existência de um armazém localizado na retroárea do T01 Ro-Ro. Essa estrutura e a área externa
localizada em seu entorno são utilizadas para armazenar botijões de gás movimentados pela
Fogás.
A Figura 11 apresenta a infraestrutura de armazenagem pertencente à Cargill.

Figura 11 – Infraestrutura de armazenagem da Cargill
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Galpões
O Porto possui seis galpões de uso público, quatro situados na área central do pátio e
dois localizados próximo à área da Cargill. Eles são apresentados na Tabela 3.
Tipo

Quant.

Área
(m²)

Capacidade
estática

Situação

Operação

Carga operada

G1

Alvenaria

2

1.500

4.500 m³

Uso Público

Master

Carga geral

G2

Alvenaria

2

900

2.700 m³

Uso Público

Master

Carga geral

G3

Aço (aberto)

2

1.500

4.500 m³

Uso Público

-

Carga geral

Galpão

Tabela 3 – Caracterização dos armazéns do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Pátios
O Porto de Santarém dispõe de um pátio pavimentado de concreto armado de 4.100
m² (P1) e outro de blocos intertravados localizados próximo à rampa Ro-Ro com 4.750 m² (P2).
Na Tabela 4, são apresentadas as características dos pátios existentes.
Pátio

Piso

P1

Concreto armado

P2
Blocos intertravados
(-) Não há registros de operação nos pátios.

Quant.

Área
(m²)

Situação

Operação

Produto

1

4.100

Uso Público

-

Carga Geral

1

4.750

Uso Público

-

Carga Geral

Tabela 4 – Caracterização dos pátios do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio de aplicação de questionário on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Atualmente, o pátio P1 comporta dois armazéns lonados operados pela Máster.

Silos
Os silos existentes no Porto de Santarém estão apresentados na Tabela 5.
Tipo

Quant.

Capacidade
Estática

Situação

Operação

Produto

S1

Silo vertical

1

1.500 t

Arrendado

Cargill

Granel sólido vegetal

S2

Silo vertical

3

54.000 t

Arrendado

Cargill

Granel sólido vegetal

Silo

Tabela 5 – Caracterização dos silos do Porto Público de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Tanques
Os tanques existentes no Porto de Santarém são apresentados na Tabela 6.
Capacidade
estática

Situação

Operação

Produto

4

402 m³

Arrendado

Equador

Diesel S500

3

306 m³

Arrendado

Equador

Gasolina C

Cilíndricos

1

102 m³

Arrendado

Equador

Diesel S10

T9 e T10

Cilíndricos

2

1600 m³

Arrendado

Raízen

Gasolina C

T11

Cilíndricos

1

280 m³

Arrendado

Raízen

Diesel S10

T12

Cilíndricos

1

180 m³

Arrendado

Raízen

JET-A1

T13

Cilíndricos

1

159 m³

Arrendado

Raízen

Álcool hidratado

T14

Cilíndricos

1

1083 m³

Arrendado

Raízen

Diesel S500

T15

Cilíndricos

1

686 m³

Arrendado

Raízen

JET-A1

T16

Cilíndricos

1

1800 m³

Arrendado

Raízen

Diesel S500

T17 a T22

Cilíndricos

6

360 t

Arrendado

Fogás

GLP

Nome

Tipo

Quant.

T1 a T4

Cilíndricos

T5 a T7

Cilíndricos

T8

Tabela 6 – Caracterização dos silos do Porto Público de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Equipamentos Portuários
Na sequência, estão descritos os equipamentos portuários disponíveis no Porto de
Santarém. Para melhor organização das informações, eles foram divididos em equipamentos de
cais e de retroárea.

Equipamentos de Cais
Os equipamentos de cais existentes no Porto Público de Santarém e suas principais
características são listados na Tabela 7.
Tipo

Quant.

Berço

Capacidade

Proprietário

Carga Operada

Moega

2

101/102

9t

Master

-

Grab

3

101/102

-

Master

-

Descarregador de barcaças

1

401/402

1500 t/h

Cargill

Granel sólido vegetal

Shiploader

3

401/402

1500

Cargill

-

Sugador para grãos

2

401/402

375 t/h

Cargill

Granel sólido vegetal

Transportadores de correia

2

401/402

1.500 t/h

Cargill

Granel sólido vegetal

Balança de fluxo

1

401/402

1.500 t/h

Cargill

Granel sólido vegetal

Guindaste Hyva 9000

1

T-01

-

Fogás

GLP

(-) Não há registros de operação nos pátios.

Tabela 7 – Equipamentos de cais do Porto Público de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Equipamentos de Retroárea
Os equipamentos de retroárea existentes no Porto de Santarém são apresentados na
Tabela 8.
Tipo

Local de operação

Empilhadeira de
Administração do Porto
garfo (forklift)
Veículos
TGS
articulados
Esteira
Fogás
transportadora
(-) Não há registros de operação nos pátios.

Quant.

Proprietário

Capacidade

Carga
Operada

2

CDP

3t

-

2

CDP

32 t

-

1

Fogás

-

GLP

Tabela 8 – Equipamentos de retroárea do Porto Público de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Além dos equipamentos citados, a Cargill dispõe de um sistema de transporte de
granel vegetal composto por esteiras, balanças de fluxo, elevadores de caneca, entre outros.
Esse sistema é responsável pela movimentação de grãos entre os berços e a retroárea.
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Utilidades
O suprimento de energia elétrica do porto de Santarém é realizado por meio da
empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA). Já a distribuição é feita pela CDP conforme a
solicitação dos usuários para atender sua respectiva demanda. A energia é distribuída por
cabeamento subterrâneo atendendo a atual demanda do Porto. Existem, atualmente, 42
tomadas para a distribuição de energia.
O abastecimento de água também é feito pela CDP. A distribuição é feita via sistema
de tomada de água com hidrantes, atendendo as atuais necessidades do Porto de Santarém.
Entretanto, atualmente, não são oferecidos serviços de reparos e nem abastecimento
de óleo combustível e lubrificante para navios

2.1.2.2.

Base Ipiranga Santarém

Na presente seção são apresentadas as principais características da infraestrutura do
terminal privado denominado Base Ipiranga Santarém.

Obras de Abrigo
A Base Ipiranga Santarém está localizada na margem direita do Rio Tapajós. Devido à
sua posição, o Terminal não possui e nem necessita de quaisquer obras de abrigo, uma vez que
é naturalmente abrigado.

Infraestrutura de Acostagem
A Base Ipiranga Santarém possui um píer flutuante, que abriga um berço único,
destinado à atracação das balsas que movimentam diesel S10, diesel S500 e gasolina. A estrutura
de acostagem apresenta, aproximadamente, 26 m de extensão e 8 m de largura. O calado no
local varia de 1,67 a 7,8 m, em função do nível do Rio Tapajós. Para fazer ligação entre a
retroárea e o píer flutuante, há uma ponte de acesso com 178 m de extensão. A Tabela 9 mostra
as principais características da infraestrutura de acostagem.
Estrutura

Calado máximo autorizado (m)

Destinação operacional

Píer

7,8

Granel líquido

Tabela 9 – Características do berço da Base Ipiranga Santarém
Fonte Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A maior balsa-tanque com autorização para atracar no TUP apresenta 65 m de
comprimento, 15 m de altura e 2,8 m de calado. A estrutura de acostagem e a ponte de acesso
podem ser visualizadas na Figura 12.
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Figura 12 – Infraestrutura de acostagem da Base Ipiranga Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Infraestrutura de Armazenagem
As instalações de armazenagem da Base Ipiranga Santarém são compostas
exclusivamente por tanques. Suas principais características podem ser analisadas na Tabela 10.
Instalação de Armazenagem

Quantidade

Diâmetro

Altura

Capacidade
Nominal

Destinação
Operacional

T1

1

8,5 m

10,6 m

150 m³

Diesel S10

T2

1

5,3 m

7,6 m

608 m³

Gasolina C

T3

1

11,5 m

11,4 m

1.185 m³

Diesel S500

Tabela 10 – Caracterização dos tanques do Base Ipiranga Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A Figura 13 ilustra os tanques de armazenagem da Base Ipiranga Santarém.

Figura 13 – Tanques para armazenagem de combustíveis da Base Ipiranga Santarém
Fonte Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Equipamentos Portuários
Os equipamentos da Base Ipiranga Santarém podem ser divididos em equipamentos
de cais, de retroárea e de ligação, cujas características estão retratadas nas próximas seções.

Equipamentos de Cais
O Terminal dispõe de dois equipamentos situados no píer: duas eletrobombas e uma
plataforma flutuante. Ambas as eletrobombas apresentam capacidade nominal de 70 m³/h e
auxiliam no descarregamento de gasolina, diesel S10 e diesel S500. A plataforma flutuante, por
sua vez, apresenta dois medidores mecânicos e, também, contribui para o descarregamento das
embarcações que demandam o Terminal.

Equipamentos de Retroárea
A Base Ipiranga Santarém dispõe de dois tipos de equipamentos de retroárea, a saber:
plataforma de enchimento de carros-tanque e eletrobombas. As principais características dos
equipamentos de retroárea do TUP estão listadas na Tabela 11.
Equipamento
Eletrobomba

Quantidade

Capacidade
Nominal

3

60 m³/h

Diesel S10, diesel S500 e gasolina

-

Enchimento de carros-tanque com
diesel S10, diesel S500 e gasolina

Plataforma de enchimento de
1
carros-tanque
(-) Não há registros de operação nos pátios.

Destinação Operacional

Tabela 11 – Equipamentos de retroárea da Base Ipiranga Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A plataforma de enchimento de carros-tanque anteriormente caracterizada pode ser
analisada na Figura 14.

Figura 14 – Plataforma de enchimento de tanques da Base Ipiranga Santarém
Fonte: Imagem fornecida pela Empresa Autorizada. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Equipamentos de Ligação
Para realizar a ligação entre os tanques e o píer do Terminal, há três dutovias. A Tabela
12 indica as principais características desses equipamentos.
Equipamento de Ligação

Quantidade

Diâmetro

Capacidade nominal

Destinação
operacional

Dutovia

2

120 m³/h

Diesel e gasolina

Dutovia

1

120 m³/h

Diesel S10

Tabela 12 – Equipamentos de ligação da Base Ipiranga Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Utilidades
A Base Ipiranga Santarém presta o serviço de coleta de resíduos e contrata empresa
terceirizada para realizar o descarte final.

2.1.2.3.

Estudos e Projetos

Nesse tópico, serão apresentados os estudos e projetos referentes ao Complexo
Portuário de Santarém.
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Arrendamento da Área STM01
A área para arrendamento é apresentada no Edital de Leilão no 02/2016 – ANTAQ, cujo
código de identificação é STM01 (ANTAQ, 2016a). Ela será destinada à movimentação e
armazenagem de granéis sólidos vegetais admitidos pelo PDZ do Porto Organizado, tanto na
operação de transbordo de barcaças quanto no carregamento de embarcações. Possui
dimensões aproximadas de 27.900 m², sendo constituída pelos terrenos nos quais estão e serão
implantados os equipamentos e as edificações a serem utilizados nas operações de
desembarque, embarque e armazenamento de mercadorias. A Figura 15 exibe a localização da
área STM01 dentro do Porto de Santarém.

Figura 15 – Área arrendável STM01
Fonte: ANTAQ (2016a)

O acesso rodoviário à área STM01 dá-se por meio das Rodovias Estaduais PA-483 e PA151. O acesso marítimo se dará por meio dos novos berços, a serem implantados pela
Arrendatária, os quais deverão contemplar, pelo menos, um berço para o embarque de navios
e um sistema de desembarque de barcaças com capacidade para a operação simultânea de duas
barcaças.
Além disso, as dimensões das instalações deverão permitir o atendimento, no mínimo,
das embarcações-tipo exibidas na Tabela 13.
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Navios

Barcaças

Panamax

-

Boca (m)

32

12

Comprimento (m)

280

60

Calado (m)

13

3

Tipo

Tabela 13 – Embarcações-tipo STM01
Fonte: ANTAQ (2016a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Os novos berços a serem construídos pela Arrendatária serão de uso exclusivo do
Arrendamento. Além deles, ela deverá implantar sistema de esteiras transportadoras,
carregadores de navios e descarregadores de barcaças que permitam a conexão entre as
instalações de armazéns e os equipamentos de cais. Ademais, o sistema de armazenagem do
arrendamento deverá possuir capacidade estática de, no mínimo, 200.000 t.
A Arrendatária deverá fazer com que as instalações do arrendamento forneçam
capacidade mínima de 1.200 t/h, em média, durante o tempo de ocupação do berço. O contrato
de arrendamento também estabelece as movimentações mínimas exigidas para os anos de
vigência do contrato, valores apresentados na Tabela 14.
Ano de vigência do contrato de arrendamento

Movimentação mínima exigida (mil toneladas)

Ano 1 a 5

0

Ano 6

2500

Ano 7 e seguintes

2700

Tabela 14 – Movimentação mínima exigida STM01
Fonte: ANTAQ (2016a)

A Arrendatária será responsável por todos os investimentos, as benfeitorias adicionais
e os serviços não especificados, mas que venham a ser necessários para alcançar os parâmetros
de desempenho, de dimensionamento e de operação.

Arrendamento da Área STM02
A área para arrendamento é apresentada no Edital de Leilão nº 04/2016 – ANTAQ, cujo
código de identificação é STM02 (ANTAQ, 2016b). Ela será destinada à movimentação e
armazenagem de granéis sólidos minerais e possui dimensões aproximadas de 26.600 m², sendo
constituída pelos terrenos nos quais estão e serão implantados os equipamentos e as edificações
a serem utilizados nas operações de desembarque, embarque e armazenamento de
mercadorias. A Figura 16 exibe a localização da área STM02 dentro do Porto de Santarém.
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Figura 16 – Área arrendável STM02
Fonte: ANTAQ (2016b)

O acesso rodoviário à área STM02 dá-se por meio da Rua Vera Paz, da Rua Vinte e
Cinco de Julho e da Rua da Juventude, que se conectam à Rodovia BR-163. O acesso marítimo,
por sua vez, se dará por meio dos berços públicos do Porto de Santarém.
Para isso, a Arrendatária deverá realizar os investimentos necessários à adequação do
Berço 101 do Píer 100, de forma a permitir a atracação de navios de, no mínimo, 200 m de
comprimento total (LOA – do inglês Length Overall), seja por meio da expansão do Píer 100 seja
por meio da implantação de dolfins de atracação ou solução equivalente.
As adequações propostas deverão considerar que será implantado, na extremidade
oeste do Píer 100, uma nova ponte de acesso, que exigirá das embarcações atracadas no Berço
101 um distanciamento de segurança. Além disso, as modificações propostas, bem como os
equipamentos por ela instalados, não deverão inviabilizar a operação de outras cargas nos
berços 101 e 202 do Píer 100.
O Berço 101 estará sujeito ao seguinte regime de prioridade de atracação: o embarque
e desembarque de passageiros é prioritário, em seguida dá-se prioridade para operações de
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desembarque de granéis sólidos minerais destinados ao arrendamento, subsequentemente é
feita a priorização conforme as regras definidas pela Administração do Porto.
Além das melhorias nas instalações de acostagem anteriormente citadas, a
Arrendatária deverá implantar instalações de armazenagem de granéis sólidos minerais com
capacidade estática de, no mínimo, 75.000 toneladas. Também, deverá fazer com que as
instalações do arrendamento forneçam capacidade mínima de 230 t/h, em média, durante o
tempo de ocupação do berço.
O contrato de arrendamento, ademais, estabelece as movimentações mínimas
exigidas para os anos de vigência do contrato. A Tabela 15 apresenta esses valores.
Ano de vigência do contrato de arrendamento

Movimentação mínima exigida (mil toneladas)

Ano 1 e 2

0

Ano 3

300

Ano 4 e 5

400

Ano 6 e seguintes

500

Tabela 15 – Movimentação Mínima Exigida SMT02
Fonte: ANAQ (2016b)

A Arrendatária será responsável por todos os investimentos, as benfeitorias adicionais
e os serviços não especificados, mas que venham a ser necessários para alcançar os parâmetros
de desempenho, de dimensionamento e de operação.

Arrendamento da Área STM04
O arrendamento STM04 encontra-se no Bloco 1 – fase 3 do Programa de
Arrendamentos Portuários (PAP). Sua destinação operacional é de importação, armazenagem e
distribuição de derivados de petróleo (exceto GLP), mais especificamente gasolina, diesel e
etanol.
A área total do arrendamento possui, aproximadamente, 31.600 m², sendo constituída
pelos terrenos nos quais estão e serão implantados os equipamentos e as edificações a serem
utilizados no desembarque e no embarque de granéis líquidos.
A Figura 17 exibe a localização da área STM04 dentro do Porto de Santarém.
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Figura 17 – Área arrendável STM04
Fonte: Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Arrendatária fará uso do Berço T03 do Porto de Santarém, para atracação de
barcaças, de forma exclusiva e será responsável por todos os investimentos, as benfeitorias
adicionais e os serviços não especificados, mas que venham a ser necessários para alcançar os
parâmetros de dimensionamento e de operação.
O acesso terrestre à área dá-se, exclusivamente, pelo modal rodoviário, por meio da
Rodovia Federal BR-163 e vias locais.
A capacidade de movimentação no cais é estimada em, aproximadamente, 500.000 t
por ano. A capacidade estática de armazenamento é de, aproximadamente, 680 t e resulta em
cerca de 35.000 t de capacidade anual de movimentação, o que, atualmente, é o gargalo na
capacidade geral do Terminal.
O arrendatário deverá manter e repor os tanques atuais, além de ampliar a capacidade
de armazenamento de forma a atender a demanda no Terminal, que, em 2022, será de,
aproximadamente, 93.000 t de diesel, 51.000 t de gasolina, 9.000 t de querosene e 1.200t de
etanol.

Arrendamento da Área STM05
O arrendamento STM05 localiza-se no Porto de Santarém e possui área total de,
aproximadamente, 23.000 m². A operação do Terminal consiste em transbordo de gasolina,
diesel, querosene e etanol.
A Figura 18 exibe a localização da área STM05 dentro do Porto em questão.
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Figura 18 – Área arrendável STM05
Fonte: Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O acesso terrestre ao local dá-se, exclusivamente, pelo modal rodoviário por meio da
Rodovia Federal BR-163 e vias locais.
O píer de barcaças no Terminal STM05 foi construído em madeira com sistema de
defensas de pneus para a atracação das chatas. Possui forma de T e conta com um berço de
atracação denominado T02. O Arrendatário utilizará o Berço T02 para atracação de barcaças de
forma exclusiva.
A capacidade de movimentação no cais é estimada em, aproximadamente, 500.000 t
por ano. Um sistema de dutos interconecta o Terminal STM05 ao berço. Todos os tanques nele
são alimentados, diretamente, pelo sistema de dutos principal que se estende ao longo do
comprimento do Terminal e estão conectados com uma ponte de carregamento de caminhões
localizada no lado sul dele.
O Terminal STM05 conta com 12 tanques pressurizados revestidos de aço: nove
verticais e três horizontais. A capacidade de armazenamento estática total é estimada em 5.035
t (5.923m³) e resulta em cerca de 260.000 t por ano.
O Arrendatário, por seu turno, será responsável pela manutenção da infraestrutura
existente conforme for necessário e terá de manter uma capacidade estática de armazenamento
de, pelo menos, 5.900 m³ de granéis líquidos.

TUP Embraps
No primeiro semestre de 2014, a Empresa Brasileira de Portos de Santarém Ltda.
(EMBRAPS) protocolou um pedido de autorização para construção e exploração de TUP no
município de Santarém – PA. A localização proposta é:
» Latitude: 02° 26,6´ S
» Longitude: 54° 40,6 O
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O projeto é destinado à movimentação de granel sólido vegetal, principalmente soja e
milho, e prevê um dolfim que possibilite a atracação de embarcações de, ao menos, 300 m de
extensão. O berço previsto conta com profundidade de 13 m e é equipado com três torres de
carregamento de navio com capacidade de 3.000 t/h.
Para a primeira fase, estão previstos dois armazéns com capacidade estática total de
220.000 t e uma movimentação anual de 4.000.000 t. Já para uma segunda fase, está prevista a
construção de mais dois armazéns, totalizando uma capacidade estática de 440.000 t e uma
movimentação anual prevista de 8.000.000 t.
No início de 2015, a ANTAQ julgou habilitado o projeto da empresa e encaminhou a
documentação à então SEP/PR a qual considerou o requerimento apto quanto à adequação das
propostas às diretrizes do planejamento setorial e viabilidade locacional.
Após análise técnico-jurídica, em janeiro de 2016, a Diretoria da ANTAQ reconheceu a
possibilidade de celebração de contrato entre a EMBRAPS e a SEP/PR (ANTAQ, 2016c).
Entretanto, em maio de 2016, em acordo com a decisão judicial do processo nº
00045.000560/2016-13, a SEP/PR emitiu o ofício nº 216/2016/SSP/SEP/PR, que suspendeu
quaisquer atos que visem ao empreendimento do TUP da EMBRAPS no município de Santarém.

2.1.3.

ACESSO AQUAVIÁRIO

A presente seção, que diz respeito à análise do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Santarém, apresenta as seguintes subseções: acesso hidroviário; canal de
aproximação; bacias de evolução; fundeadouros; sistemas de controle de tráfego de navios e
disponibilidade de práticos e rebocadores; e estudos e projetos.
Esta seção foi elaborada com base nas seguintes publicações: portarias e normas e
procedimentos das capitanias fluviais e dos portos, roteiro elaborado pela Marinha para a Costa
Norte (BRASIL, 2016a) e Regulamento de Exploração do Porto de Santarém (BRASIL, 2015p).
Ademais, foram utilizadas informações obtidas, em junho de 2016, junto à Unipilot Praticagem,
à Capitania Fluvial de Santarém (CFS) e à Autoridade Portuária.

2.1.3.1.

Acesso Hidroviário

A Região Norte do Brasil possui uma extensa e ramificada rede hidrográfica, o que faz
com que os rios assumam, muitas vezes, a função de rodovia, substituindo-as totalmente ou
parcialmente. Para o Complexo Portuário de Santarém, as hidrovias desempenham um
importante papel no transporte de mercadorias, apresentando operações de movimentação
realizadas tanto por meio de navegação interior quanto por cabotagem e longo curso.
Para a identificação das rotas de navegação que apresentam como origem ou destino
o Complexo Portuário de Santarém, foram avaliados os dados de movimentação entre os anos
de 2010 e 2016, extraídos do Sistema de Informações Gerencias (SIG) da ANTAQ (2016e).
Durante o período analisado, dentre as movimentações referentes ao Porto de
Santarém, identificou-se que as atracações de navegação interior com origem no porto em
questão tiveram como destino as cidades de Altamira (PA), Barcarena (PA), Belém (PA), Itaituba
(PA), Juruti (PA), Manaus (AM), Monte Alegre (PA), Porto Velho (RO), Santana (AP) e Oriximiná
(PA). Ainda durante o mesmo período, o Porto de Santarém recebeu atracações de navegação
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interior, com origem em Altamira (PA), Barcarena (PA), Belém (PA), Itaituba (PA), Manaus (AM),
Monte Alegre (PA), Porto Velho (RO) e Santana (AP).
Quanto às movimentações referentes ao TUP Ipiranga, identificou-se que, durante o
período analisado, o Terminal recebeu atrações de navegação interior que tiveram como única
origem o município de Manaus (AM), sendo este também o único sentido de movimentação.
As hidrovias utilizadas para essas movimentações podem ser observadas na Figura 19.

Figura 19 – Hidrovias utilizadas pela navegação interior com origem ou destino no Complexo Portuário de
Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Dentre as movimentações observadas no Complexo Portuário de Santarém, quatro
municípios destacam-se entre os demais devido ao maior número de atracações registradas, são
eles: Manaus (AM), Belém (PA), Porto Velho (RO) e Itaituba (PA). Do total de registros de
atracações de navegação interior com destino ao Porto de Santarém, 48% tiveram origem em
Manaus, 30% em Belém, 13% em Porto Velho e 3% em Itaituba. No outro sentido da
movimentação, 68% das atracações destinaram-se a Manaus, 20,1% a Belém, 9% a Porto Velho
e 0,7% a Itaituba. Já para a Base Ipiranga Santarém, 100% das atracações tiveram como origem
a cidade de Manaus.
A partir das principais movimentações do Complexo, foi possível identificar
importantes hidrovias utilizadas para a navegação, com destaque para as hidrovias do Rio
Solimões–Amazonas, do Rio Madeira, do Rio Tapajós, além do trecho denominado de Estreitos
e Furos.
A Tabela 16 apresenta as principais rotas de navegação com origem ou destino no
Complexo Portuário de Santarém e as distâncias aproximadas dos trajetos.
Origem/Destino

Trajeto

Distância aproximada (km)

Hidrovia do Rio Negro
Manaus–Complexo Portuário
de Santarém

Hidrovia do Rio Amazonas

770

Hidrovia do Rio Tapajós
Hidrovia do Rio Tocantins-Araguaia
Belém–Porto de Santarém

Estreitos e Furos
Hidrovia do Rio Amazonas

875

Hidrovia do Rio Tapajós
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Origem/Destino

Trajeto

Distância aproximada (km)

Hidrovia do Rio Madeira
Porto Velho–Porto de
Santarém

Hidrovia do Rio Amazonas

1.690

Hidrovia do Rio Tapajós
Itaituba–Porto de Santarém

Hidrovia do Rio Tapajós

285

Tabela 16 – Rotas de navegação interior para movimentação no Complexo Portuário de Santarém
Fonte: ANA (2016a) e ANTAQ (2013a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A partir da Tabela 16 verifica-se que a área hidrográfica de maior importância para o
Complexo Portuário pertence à Bacia Amazônica.
A Bacia Amazônica é a mais extensa rede hidrográfica do mundo, possuindo cerca de
25.000 km de rios navegáveis, com área total de 6,1 milhões de km² distribuídos entre o Brasil
e mais seis países (ANA, 2016b). De acordo com esta fonte, em território brasileiro, a Bacia
Amazônica abrange uma área aproximada de 3,8 milhões de km², sendo composta por uma
vasta malha de rios e afluentes.
A administração dessas hidrovias é realizada pela Administração das Hidrovias da
Amazônia Ocidental (AHIMOC), cuja jurisdição compreende os rios da Amazônia Ocidental,
localizados nos estados de Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima; e pela Administração das
Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), responsável pelos rios Tapajós, Tocantins, Xingu,
Capim e outros (BRASIL, [201-?]).
A Figura 20 destaca a Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, com ênfase para os
principais rios.

Figura 20 – Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas com destaque para os principais rios
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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De acordo com o roteiro da Marinha para a Costa Norte (BRASIL, 2016a), a praticagem
em todas as hidrovias contidas na área da Bacia Amazônica é obrigatória para:
» Navios estrangeiros de qualquer arqueação bruta – exceto para embarcações de apoio
marítimo, com arqueação bruta de até 2.000, que sejam contratadas por empresa brasileira
e comandadas por marítimo brasileiro (de categoria igual/superior ao 1º Oficial de Náutica
ou com posto compatível ao porte do navio).
» Navios brasileiros de qualquer tipo, com arqueação bruta acima de 2.000, exceto para
embarcações empregadas na pesca.

A seguir são descritas as hidrovias utilizadas para as principais rotas de navegação que
têm como destino ou origem o Complexo Portuário de Santarém.

Hidrovia do Rio Solimões-Amazonas
O Rio Amazonas é o segundo rio mais extenso do mundo, com 6.515 km de extensão
e pode ser dividido em três trechos significativos: o Alto Amazonas, que segue desde sua
nascente, nos Andes Peruanos, até a cidade brasileira de Tabatinga; o Médio Amazonas, que
segue de Tabatinga à confluência com o Rio Negro, e é denominado de Rio Solimões; e o Baixo
Amazonas, que se estende a partir da confluência dos rios Negro e Solimões e vai até a sua foz,
no oceano Atlântico, voltando a receber a denominação de Rio Amazonas (BRASIL, 2016a). Os
dois últimos trechos (Médio e Baixo Amazonas) localizam-se em território brasileiro.
No Brasil, o Rio Solimões–Amazonas compreende uma extensão de cerca de 3.220 km
– totalmente navegáveis – e possui características típicas de um rio de planície, com declividade
média de 2 a 3 cm/km (MIGUENS, 2000). Segundo as Normas e Procedimentos da Capitania
Fluvial da Amazônia Ocidental (NPCF-CFAOC), o rio possui corrente livre para navegação, sendo
navegável durante todo o ano, com restrições apenas na época de seca (BRASIL, 2012a). Na
Hidrovia do Rio Solimões–Amazonas ocorre tanto a navegação interior quanto a de longo curso
e a de cabotagem (ANTAQ, 2013b).
A Figura 21 mostra a localização da Hidrovia do Rio Solimões–Amazonas.

Figura 21 – Hidrovia do Rio Solimões–Amazonas
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

36

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

PLANO MESTRE

A Hidrovia do Rio Solimões–Amazonas é o principal corredor hidroviário brasileiro em
termos de volumes transportados e distância percorrida (ANTAQ, 2015). As ligações com outras
hidrovias importantes, como as hidrovias do Rio Madeira e do Rio Tocantins–Araguaia,
contribuem para a sua representatividade na movimentação de cargas (ANTAQ, 2013b).

Médio Amazonas – Rio Solimões
O Rio Solimões, ou Médio Amazonas, possui uma extensão total de 1.630 km (BRASIL,
2015h). Sua profundidade varia conforme a época do ano, limitando o calado das embarcações
que navegam ao longo dele. Na época da seca, que ocorre, normalmente, durante os meses de
agosto e dezembro, pode ser necessário aos navios mercantes o transbordo de mercadoria para
redução de calado em alguns pontos críticos (BRASIL, 2012a).
Ainda de acordo com as NPCF-CFAOC (BRASIL, 2012a), o leito do Rio Solimões muda
frequentemente, havendo deslocamento dos bancos e consequente mudança dos canais
navegáveis de um ano para o outro. Desta forma, a fim de manter a segurança da navegação,
faz-se necessário conhecer a região, além de navegar durante o dia.
No trecho entre Coari (AM) e Manaus, a navegação é limitada devido a vários pontos
críticos, os quais ocorrem, principalmente, durante o período de seca do rio. Os trechos críticos
do Rio Solimões estão evidenciados nas NPCF-CFAOC (BRASIL, 2012a).

Baixo Amazonas – Rio Amazonas
A partir da confluência com o Rio Negro, o Rio Solimões passa a ser chamado de Rio
Amazonas ou Baixo Amazonas. De Manaus a Belém, a distância é de 1.646 km (BRASIL, 2015j).
Em sua época de seca, que ocorre entre os meses de setembro e dezembro, a profundidade é
superior a 6,90 m durante 90% do tempo (BRASIL, 2012a).
Segundo o roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Norte, devido à grande
quantidade de sedimentos transportados somado aos processos geológicos, o Baixo Amazonas
está sujeito a frequentes modificações de suas margens e canais fluviais. Portanto, deve-se
atentar quanto às partes emersas do rio, pois, devido às intensas atividades geomorfológicas,
pode haver o surgimento, crescimento e deslocamento de bancos de areia, formação de ilhas e
erosão das margens, entre outros fenômenos. Ademais, deve-se manter o ecobatímetro
acionado para o acompanhamento das alterações de profundidade (BRASIL, 2016a).
No início do Baixo Amazonas, o encontro das águas dos rios Negro e Solimões consiste
em um importante ponto de confluência de embarcações de todos os tipos, de modo que a
Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental recomenda atenção redobrada para navegação nesse
trecho (BRASIL, 2012a). Seguindo as orientações do roteiro elaborado pela Marinha para a Costa
Norte (BRASIL, 2016a), deve-se atentar para os numerosos redemoinhos que se formam nessa
região, que podem comprometer o governo das embarcações.
No trecho entre Manaus e Itacoatiara, a restrição de calado se dá na Passagem do
Tabocal, identificada na Figura 21 (BRASIL, 2012a). O calado máximo limita-se a 11,50 m e, no
período de seca, o calado máximo pode reduzir a 9,5 m em uma extensão aproximada de duas
milhas náuticas. Nesse trecho, a velocidade do navio é normalmente reduzida para 7 a 8 nós
(BRASIL, 2013b). Ademais, a Passagem do Tabocal consiste em outro importante ponto de
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confluência de embarcações e, portanto, recomenda-se redobrar a atenção durante a
navegação desse trecho (BRASIL, 2016a).
No que diz respeito às restrições à navegação na hidrovia, encontra-se em vigor a
Portaria nº 75/CFS, publicada em 4 de novembro de 2015, que proíbe o cruzamento de
embarcações de grande porte no canal ao norte da Ilha do Patacho (situada a montante do
município de Santarém) e estabelece o calado máximo recomendado de 9 metros para
navegação nesse canal durante a estiagem. Para os navios com calado superior ao
recomendado, indica-se a utilização do canal ao sul da Ilha (BRASIL, 2015b). Essa portaria deverá
sofrer alterações na época das cheias.
Quanto às restrições gerais de cruzamento e à ultrapassagem no Baixo Amazonas, as
seguintes regras devem ser respeitadas:
As embarcações navegando em estreitos, furos e paranás de difícil navegação devido
aos obstáculos existentes nas respectivas áreas, deverão evitar a ultrapassagem de
outras embarcações, reduzindo a velocidade e comunicando àquela que pretende
ultrapassar via rádio VHF a sua intenção de manobra. A embarcação de menor porte
deverá liberar, se possível, o canal mais profundo para a outra embarcação com maior
restrição de manobra.
No caso de cruzamento em situação de rumos opostos, as embarcações, se necessário,
devido a diferença de porte entre as mesmas, deverão reduzir a velocidade, mantendo
contato rádio e definindo a manobra a ser realizada por ambas.
Na situação de rumos cruzados, deverá ser obedecido o REGULAMENTO
INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAMENTO NO MAR (RIPEAM), com as devidas
adaptações para águas interiores, previstas no Capítulo 11 das Normas da Autoridade
Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC).
(BRASIL, 2012a).

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) também recomenda que, em
distância inferior a 150 m das margens, em locais de concentração de embarcações, flutuantes
e portos organizados, fica vedada a navegação em velocidades superiores a 5 nós. Tal limitação
foi introduzida a fim de minimizar os possíveis danos que podem ser causados às margens dos
rios, às instalações nelas localizadas e às embarcações atracadas (BRASIL, 2012a).
Apesar do Complexo Portuário de Santarém estar a cerca de 410 milhas náuticas de
distância da barra do Rio Amazonas, o calado das embarcações que o demandam é limitado pela
profundidade do Canal Grande do Curuá, localizado na Barra Norte, indicados na Figura 21 e na
Figura 22 , sendo essa a principal via de acesso à Bacia Amazônica.
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Figura 22 – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O calado máximo para navegação no Canal Grande do Curuá é de 11,5 metros. De
acordo com o Roteiro da Marinha para a Costa Norte, as características da região – tais como:
costa baixa, bancos de areia e lama nas margens, alto índice de nebulosidade e pluviosidade,
longos intervalos entre as passagens dos satélites artificiais pelas proximidades do equador,
coloração da água do rio etc. – prejudicam a navegação e, portanto, dificultam o
reconhecimento e a demanda desse trecho (BRASIL, 2016a). Segundo o mesmo roteiro, as
seguintes precauções devem ser tomadas:
- Considerar que os bancos e canais estão sujeitos a grandes e frequentes alterações
em suas dimensões, profundidades e posições;
- Manter o ecobatímetro ligado, registrando as profundidades e ficando atento às
variações para menos, em relação às da carta, inclusive no trecho da carta onde há a
otaàa o selhada ; [...]
- Nos navios com calado próximo de 10 m (32 pés), calcular a hora da preamar na barra
e investir no mínimo com 3 horas de enchente, controlando o abatimento; [...]
- Não cruzar com outro navio no trecho crítico balizado do canal. (BRASIL, 2016a).

Essas precauções são válidas tanto para a saída quanto para a entrada no Rio
Amazonas pela Barra Norte. Também, deve-se atentar aos perigos mencionados nas cartas
náuticas nº 201 e nº 21300 (BRASIL, 2016b). No entanto, a Unipilot informou que não há
restrições de cruzamento para esse trecho.
Ainda segundo a praticagem, a velocidade média de navegação na Barra Norte é de 13
nós. De acordo com a Autoridade Portuária e a praticagem, o tempo médio de navegação, desde
a demanda da barra até a confluência com o Rio Tapajós, é de 41 horas.
A Barra Sul do Amazonas, por sua vez, só deve ser navegada por embarcações de
pequeno porte, devido às constantes alterações na hidrografia local (BRASIL, 2016a). De acordo
com a praticagem, o calado autorizado no canal da Barra Sul é de 7,5 metros, porém os dados
batimétricos e de maré disponíveis estão defasados, o que faz com que, atualmente, este seja
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pouco utilizado em comparação com o canal da Barra Norte. Entretanto, há a intenção de
viabilizar a navegação na Barra Sul.
Para as embarcações de navegação interior com destino ao Complexo Portuário de
Belém e de Vila do Conde, ou demais instalações portuárias do Rio Pará e Hidrovia do Tocantins–
Araguaia, a comunicação se dá por meio de canais denominados de Estreitos e Furos, os quais
estão ilustrados na Figura 23.

Figura 23 – Estreitos e Furos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

De maneira geral, os estreitos e furos são canais sinuosos e de largura reduzida,
margeados por barrancos compostos por vegetação densa ou por terras baixas e alagadas, não
apresentando acidentes geográficos notáveis que facilitem a orientação durante a navegação
(BRASIL, 2016a).
Os canais são caracterizados por possuírem diversos entrecortes de outros furos e,
devido a estas interseções, necessita-se de especial atenção na identificação correta das marcas
de mudança de rumo e de entrada nos furos a navegar. As profundidades variam
frequentemente, exigindo mudanças constantes das marcas utilizadas para a navegação.
Ademais, toda a região dos estreitos é influenciada pelo fenômeno da maré (BRASIL, 2016a).
Segundo o Roteiro da Marinha para a Costa Norte, as seguintes precauções devem ser
observadas na navegação pelos estreitos e furos:
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– evitar demandar a região dos estreitos à noite;
– manter o ecobatímetro em funcionamento, atento à redução das profundidades;
– redobrar a atenção e reduzir a velocidade quando houver chuva ou nevoeiro, mesmo
utilizando o radar;
– apitar antes das curvas, em qualquer situação e hora;
– ter atenção aos troncos de árvores e vegetação à deriva, em especial na época da
enchente do rio Amazonas;
– ter atenção às pequenas embarcações que navegam à noite, quase sempre sem
iluminação;
– ter atenção ao tráfego de embarcações que rebocam madeira, formando jangadas
com mais de 100m de comprimento e/ou 20m de largura; e
– reduzir a velocidade com antecedência, quando passar por localidade que tenha
flutuante de atracação ou embarcação atracada ao barranco, ou ao cruzar com
pequenas embarcações, reduzindo o efeito destruidor do banzeiro provocado pelo
deslocamento do navio. (BRASIL, 2016a).

Com relação aos fundeadouros, o mesmo roteiro indica as cartas nº 4341, nº 4342A/B
e nº 4343A/B, por meio das quais tem-se as seguintes orientações:
Deve-se evitar o fundeio na região: embora os estreitos e furos sejam considerados
bons fundeadouros, por serem normalmente abrigados de ventos e apresentarem boa
tença. Em caso de necessidade de fundear, deve-se fazê-lo em local que não ofereça
perigo às demais embarcações que ali trafegam.
Indicam-se para fundeio as áreas localizadas entre os trechos mais largos, longos e
retilíneos (estirões), considerando distâncias iguais das curvas limites e afastando-se
o máximo possível do eixo do canal mais comumente navegado. Além disso, não é
permitido fundear nas curvas e suas proximidades.
Durante a noite, é necessário que o navio seja mantido com boa iluminação externa e
que a tripulação esteja atenta à aproximação de outras embarcações. (BRASIL, 2016a).

As embarcações cuja praticagem não seja obrigatória só devem navegar nos estreitos
com perfeito conhecimento do local.

Hidrovia do Rio Madeira
O Rio Madeira, ilustrado na Figura 24, inicia-se a partir da confluência dos rios Beni e
Mamoré, seus formadores, e segue até o Rio Amazonas, onde está localizada sua foz. É
considerado o afluente mais importante da margem direita do Baixo Amazonas e, devido as suas
características físicas, divide-se em dois trechos distintos: o Alto Madeira, com início na
confluência dos rios Beni e Mamoré seguindo até a Usina Hidrelétrica (UHE) de Santo Antônio,
próxima a Porto Velho (RO) e Baixo Madeira, que segue desde a hidrelétrica até a sua foz, no
Rio Amazonas (BRASIL, 2012a).
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Figura 24 – Hidrovia do Rio Madeira
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Alto Madeira não é navegável devido à ausência de sistemas de eclusas nas UHEs
Santo Antônio e Jirau (BRASIL, 2013a).
O Baixo Madeira, por sua vez, corresponde ao trecho navegável do rio, possui
aproximadamente 1.060 km de extensão com largura de normalmente 1 km, apresentando
declividade de 1,7 cm/km (BRASIL, 2015h; BRASIL, 2012a).
O rio atinge sua profundidade mínima em setembro; a partir de outubro o nível
começa a subir, atingindo o seu máximo no mês de março e voltando a baixar em abril. A
amplitude máxima do nível do rio entre as estações de seca e cheia é de 14 metros e, em função
desta variação de nível, os calados máximos das embarcações variam de acordo com a época do
ano: entre o mês de outubro até final de novembro, o calado das embarcações é limitado a 2 m;
de dezembro a fevereiro o calado pode ser de até 5 m; e de março a maio o calado chega a até
6,8 m (BRASIL, 2016a).
Para a navegação no Rio Madeira faz-se necessária a atenção constante, uma vez que
as características próprias do rio impõem dificuldades à navegação. Dentre tais condicionantes
pode-se citar a forte correnteza durante todo o ano, que atinge velocidade média de 3,5 nós na
época de seca e pode alcançar até 6 nós nos canais; os numerosos redemoinhos em
determinados trechos da hidrovia, que chegam a tirar a embarcação de seu rumo; a grande
quantidade de pedras nas proximidades dos canais; além da vegetação e os troncos de árvore à
deriva no rio (BRASIL, 2016a). Outros complicadores para a navegação são o crescente tráfego
de comboios, que cresce tanto em termos de número quanto em termos de tamanho
(compostos por várias balsas); e – na época de seca – o mau posicionamento de embarcações
empregadas em extrativismo mineral, responsáveis pela obstrução do canal navegável (BRASIL,
2012a).
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Nos trechos críticos do rio, são encontradas pedras nas margens ou no meio da
hidrovia, fazendo com que, em época de seca, a navegação deva ser realizada por navegantes
que já tenham percorrido o trecho anteriormente, com bastante experiência e conhecimento
detalhado do local. É preferível que, na época de seca, a navegação seja realizada durante o dia
(BRASIL, 2012a).
O rio possui leito rochoso e estável, apresentando águas barrentas nos períodos
chuvosos e claras nos períodos secos. Devido a sua natureza de leito, além da forte correnteza
registrada, o fundeio ao longo do rio deve ser evitado, sendo preferível realizar a atracação em
barrancos (BRASIL, 2016a).à“eà e ess io,àoàfu deioàdeveàse àfeitoà asà so
as àdasà u vasà
envolvidas e sempre com grande quantidade de amarra (BRASIL, 2012a).

Hidrovia do Rio Tapajós
A Hidrovia do Rio Tapajós possui mais de 700 mil km² de área de influência, que
abrange, principalmente, os estados do Mato Grosso e do Pará (ANTAQ, 2013b). Essa região
apresenta grande potencial agrícola e a viabilização da hidrovia surge como importante
estratégia para a exportação de grãos por meio do Corredor Norte.
Os principais rios que compõem essa hidrovia são o Rio Tapajós e o Rio Teles Pires.
Segundo dados da ANTAQ (2013b), esse conjunto de rios se estende por, aproximadamente,
1.570 km, até desaguar no Rio Amazonas, próximo ao município de Santarém, conforme ilustra
a Figura 25.

Figura 25 – Hidrovia do Rio Tapajós
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Segundo o Plano Hidroviário Estratégico (PHE), a Hidrovia Tapajós é atualmente
navegável por 343 km (BRASIL, 2013a). Contudo, com a construção de quatro eclusas, o trecho
navegável pode estender-se para 1.043 km, incluindo o Rio Teles Pires. Ainda de acordo com o
PHE,à U à ovoàpo toà Ca hoei aàRastei a,àMT ,àta
àse ài stalado,àe àápia s.àEsseàporto
est àp evistoàpa aàse àusadoàp i ipal e teàpa aàt a spo teàdeàsoja. à BRá“IL,à
a,àp.à
.
O Rio Tapajós possui cerca de 800 km de extensão até a sua foz e, em função de suas
características físicas, pode ser dividido em dois trechos bem distintos entre si:
» – o Alto Tapajós, que tem início a partir da confluência dos rios Juruena e Teles Pires até
São Luís do Tapajós, sendo caracterizado por cachoeiras e corredeiras, e navegado apenas
por pequenas embarcações no trecho acima das cachoeiras;
» – o Baixo Tapajós, que segue a partir de São Luís do Tapajós até sua foz, no rio Amazonas,
sendo navegável no período de enchente por navios de até 5,5 m de calado e no período
de vazante por embarcações de até 2 m de calado. Sua extensão é de aproximadamente
330 km, apresentando desnível de 30 m e declividade de 9,6 cm/km (BRASIL, 2016a).

É pelo Baixo Tapajós que ocorre a navegação entre as instalações portuárias de
Itaituba e Miritituba e o Porto de Santarém.
De acordo com as Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Santarém (NPCFCFS), o comboio-tipo para o Rio Tapajós possui comprimento de 181 m e boca de 37 m (BRASIL,
2015c). Os comboios poderão exceder essas dimensões, mediante aprovação da Capitania
Fluvial de Santarém, para até 293 m de comprimento e 55 m de boca. É importante ressaltar
que há limites de dimensões diferentes para os comboios de acordo com suas características e
seus equipamentos de movimentação (BRASIL, 2015c).
Segundo o roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Norte, a média anual de
variação do nível do rio é de 6 m, sendo que é bastante irregular (BRASIL, 2016a).
O Governo Federal informa, por meio do site do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), a existência de dois empreendimentos de aproveitamentos hidrelétricos ao
longo do Rio Tapajós: as usinas hidrelétricas de Jatobá (BRASIL, 2016c) e de São Luiz do Tapajós
(BRASIL, 2016d). O estudo de viabilidade do primeiro empreendimento encontra-se em
andamento e teve seu prazo prorrogado para 31 de dezembro de 2016 (ANEEL, 2016); o último,
entretanto, foi considerado ambientalmente inviável e teve seu licenciamento arquivado pelo
Ibama devido à existência de razões legais e por falhas nos estudos de impacto socioambiental
(IBAMA, 2016; BRASIL, 2016e). Para ambos os projetos não está prevista a construção imediata
de sistemas de transposição de embarcações.
Além disso, nas proximidades de São Luiz do Tapajós, ainda no Baixo Tapajós, e em
todo o Alto Tapajós, existem diversos obstáculos naturais, como afloramentos rochosos e
corredeiras que não seriam totalmente alagadas pelo represamento do rio, podendo
representar impedimentos à navegação, requerendo, portanto, obras de dragagem,
derrocamento e balizamento para viabilizar a navegação (BRASIL, 2013a).
Nas proximidades do município de Itaituba, as barcaças que aguardam horário para
atracação nas Estações de Transbordo de Carga (ETC) ou para formação dos comboios devem
atracar nas áreas de fundeio especificadas nas NPCF-CFS, conforme a Tabela 17.
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Nomenclatura
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Tabela 17 – Fundeadouros recomendados para a região de Itaituba
Fonte: Brasil (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

As NPCF-CFS também determinam a velocidade máxima autorizada de 10 nós para as
embarcações que trafegam no Rio Tapajós (BRASIL, 2015c).

2.1.3.2.

Canal de Aproximação

O canal de aproximação do Porto de Santarém está localizado no Rio Tapajós,
estendendo-se por cerca de 1,5 milhas náuticas até a confluência deste com o Rio Amazonas. O
canal pode ser visualizado na carta náutica nº 4103-B da Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN) (BRASIL, 2016b). Por não haver restrições à navegação nesse trecho, o canal não é
demarcado, portanto os navegantes devem tomar rumos práticos. Conforme pode ser
observado na carta náutica, o trecho apresenta largura superior a 700 metros e profundidades
superiores a 12 metros.
A Figura 26 apresenta o canal de aproximação do Porto de Santarém, a carta náutica
apresentada foi disponibilizada pela Marinha em 10 de abril de 2015 e está em fase de
atualização.
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Figura 26 – Canal de aproximação do Porto Público de Santarém
Fonte: Google Earth (2016); BRASIL (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Devido às constantes alterações das profundidades nas proximidades do Complexo
Portuário de Santarém, com o surgimento e desaparecimento de bancos e ilhas, os navegantes
devem consultar a administração portuária uma milha náutica antes de atingirem a confluência
entre os rios Amazonas e Tapajós (BRASIL, 2015c). Segundo o Roteiro da Marinha para a Costa
Norte, ao aproximar-se da confluência, os navegantes devem atentar-se ao banco existente
junto e a leste da Ponta Negra, que muda de posição (BRASIL, 2016a).
As profundidades no canal de aproximação e nos entornos do Complexo Portuário
oscilam com os níveis do Rio Tapajós e do Rio Amazonas, podendo chegar a 6 metros de variação
entre os períodos de seca e cheia, conforme já informado na seção Hidrovia do Rio Tapajós.
Segundo informações obtidas com a praticagem, o nível do rio começa a baixar
normalmente no mês de julho, permanecendo no regime de vazante até novembro, período de
maior restrição. Em dezembro, o nível do rio volta a subir, atingindo seu máximo em meados de
junho. Ainda de acordo com o Roteiro, a velocidade média do rio nas proximidades do Porto de
Santarém é de 2 nós (BRASIL, 2016a).
Há duas réguas de medição de nível instaladas no cais do Porto, sendo uma da
Companhia Docas do Pará (CDP) e outra da Agência Nacional de Águas (ANA). O Nível de
Redução do Porto de Santarém está 13,7 cm acima do Zero da régua atual da CDP e 97
centímetros acima do Zero da régua da ANA.
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Quanto à velocidade de navegação, esta é de, no máximo, 10 nós, no entanto, quando
em movimento de aproximação ao Porto de Santarém, cerca de 200 metros antes do ponto de
atracação, as embarcações devem reduzir a sua velocidade para 5 nós (BRASIL, 2015c).
A praticagem nos rios Amazonas e Tapajós se faz obrigatória, assim como em toda a
Bacia Amazônica. Para os navios que demandam o Complexo Portuário de Santarém a partir da
Barra Norte ou Sul do Rio Amazonas, a zona de praticagem obrigatória tem início ao sul do
paralelo de ° ’“, próximo à cidade de Macapá (BRASIL, 2016a).
Apesar da praticagem não ser obrigatória para a navegação ao longo da Barra do Rio
Amazonas, de acordo com a praticagem, cerca de 40% dos navegantes solicitam esse serviço,
tendo em vista que se trata de um trecho crítico para a navegação. Nesse caso, o embarque de
prático é efetuado na Barra do Rio Pará, entre as entradas do Canal do Quiriri e do Canal do
Espadarte.
Já para aqueles que solicitam o serviço a partir da zona de praticagem obrigatória, o
ponto para espera de prático localiza-se a jusante da cidade de Santana e a nordeste do farolete
da Cascalheira, no ponto de coordenadas 00°01,0' N e 051°01,0' W (BRASIL, 2016a).
Para as embarcações provenientes do Rio Pará, que acessam o Rio Amazonas por meio
da região dos estreitos, a sudoeste da ilha de Marajó, a obrigatoriedade inicia-se no paralelo da
Ilha de Mosqueiro (BRASIL, 2016a).

2.1.3.3.

Bacias de Evolução

As bacias de evolução são as áreas de manobras onde as embarcações realizam os
giros necessários para a atracação ou desatracação.
O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Santarém informa que
a bacia de evolução tem cerca de 1.500 metros de largura e profundidade média de 15 metros,
no entanto, não há uma delimitação exata da sua localização. Apesar de não haver restrições
quanto ao horário de navegação nos rios da região, de acordo com o Regulamento de Exploração
do Porto de Santarém, as manobras de atracação e desatracação devem, preferencialmente, ser
realizadas no período diurno e, obrigatoriamente, apoiadas por lanchas dotadas de VHF para
alar as espias (BRASIL, 2015o). Segundo informações disponibilizadas pela praticagem, cada
manobra de atracação leva em média uma hora, enquanto as manobras de desatracação levam
cerca de 40 minutos.
Conforme informado no diagnóstico do TUP Base Ipiranga Santarém (BRASIL, 2015o),
por operar somente com balsas tanque, o Terminal não dispõe de bacia de evolução.

2.1.3.4.

Fundeadouros

As áreas de fundeio indicadas para o Complexo Portuário de Santarém são
apresentadas em diversas fontes. Esta seção tem como base as informações fornecidas nas
NPCF-CFS (BRASIL, 2015c) e nas Cartas Náuticas (BRASIL, 2016b). De acordo com essas normas,
o Complexo possui duas áreas de fundeio, as quais são indicadas na Figura 27.
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Figura 27 – Fundeadouros indicados para o Complexo Portuário de Santarém
Fonte: Brasil (2015c); Brasil (2016b) e Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Fundeadouro 1, com profundidade superior a 15 metros e fundo de boa tença, está
localizado entre o Porto de Santarém e a Ponta Maria José, cerca de 3,6 milhas náuticas a
montante desse. A localização desse fundeadouro está sujeita a alterações em função da
atualização da poligonal do Porto de Santarém, que está em fase de consulta pública.
O Fundeadouro 2 está localizado logo a jusante do Porto de Santarém, permitindo
rápido acesso ao cais do Porto público para as embarcações que estão aguardando horário para
atracação. Vale ressaltar que a localização dessa área foi alterada pela Portaria nº 45/CFS, de 1º
de julho de 2015 (BRASIL, 2015a). As características e coordenadas desses fundeadouros
encontram-se reproduzidas na Tabela 18.
Nomenclatura

Coordenadas geográficas
Latitude

Longitude

Destinação

1

02°
°
°
°

’05
’
’07
’01

S
à“
S
S

°
°
°
°

’04
’08
’01
’06

àW
àW
àW
àW

Para navios em reparo, fazendo aguada ou
sem programação.

2

02°

’

à“

°

’

àW

Utilizado apenas por pequenas embarcações
que aguardam horário para atracação, a fim
de facilitar a aproximação ao cais.

Tabela 18 – Características dos fundeadouros do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: Brasil (2015c; 2015a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A CFS informou que, na época da cheia, cerca de 30 comboios de barcaças fundeiam
em área próxima à Ponta Negra. Na época da seca, o número de comboios que demandam esta
área triplica. Esse aumento da demanda se dá em virtude da redução do calado e das dimensões
máximas de comprimento e largura dos comboios no Rio Tapajós e à consequente necessidade
de nesta localidade formar os comboios maiores que seguem pelo Rio Amazonas em direção à
Vila do Conde.
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Ademais, a CFS destaca que se encontra em andamento um estudo para implantação
de nova área de fundeio, destinada ao abastecimento de balsas e empurradores, que necessita
da aprovação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAS).

2.1.3.5.

Sistema de controle de Tráfego de Navios e Disponibilidade de
Práticos e Rebocadores

Esta seção tem como objetivo descrever a disponibilidade de práticos e de
rebocadores e a infraestrutura portuária atual e futura quanto a equipamentos e sistemas de
controle de tráfego de navios no Porto de Santarém. O propósito dessa infraestrutura nos portos
é a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar, o aumento da eficiência do
tráfego marítimo, o acompanhamento das condições ambientais, entre outras medidas
necessárias para o funcionamento adequado do Porto.
O Rio Tapajós, onde está localizado o Complexo, é considerado uma hidrovia extensiva
da Zona de Praticagem 1 (ZP-01), que vai de Fazendinha (AP) até Itacoatiara (AM). De acordo
com a NORMAM-12/DCP (BRASIL, 2011a), a zona de praticagem obrigatória tem início no
paralelo de 00°03'S, porém os serviços de praticagem estão disponíveis aos navegantes em
caráter facultativo a partir da boia número 2 do Canal Grande do Curuá.
No caso da solicitação da praticagem facultativa, o embarque de prático é feito com
maior frequência no ponto entre os canais do Quiriri e do Espadarte, região de entrada para a
Baía de Marajó. De acordo com a Unipilot Praticagem, há outro ponto de embarque, na entrada
do Canal Grande do Curuá, porém, este é pouco utilizado por oferecer riscos. Já para aqueles
que solicitam a praticagem somente a partir do trecho obrigatório, o embarque é feito a
nordeste do farolete Cascalheira, próximo a Macapá.
O serviço de praticagem por toda a ZP-01, onde o Complexo está inserido, é realizada
pela empresa Unipilot Praticagem. De acordo com a entidade, ela dispõe, atualmente, de 117
práticos, devendo aumentar para 135 práticos até novembro de 2016, por conta do andamento
de um projeto existente de qualificação de novos práticos. Ao final do programa, em 2018, 160
práticos deverão compor o quadro da Unipilot.
A respeito da utilização de rebocadores, segundo a CFS, há três disponíveis para
atender ao Complexo, um do tipo azimutal e dois convencionais.
Atualmente, o canal de aproximação do Porto de Santarém não é sinalizado, pois não
há restrições à sua navegação.
Foi realizado pela SEP/PR, atual MTPA, um estudo para a implantação do Sistema de
Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (VTMIS – do inglês Vessel Traffic
Management and Information System), apresentado na seção 2.1.3.6 – Estudos e Projetos.

2.1.3.6.

Estudos e Projetos

Esta seção apresenta uma descrição dos projetos relacionados ao acesso aquaviário
que se encontram em estudo, planejados ou em execução.

Implantação do Sistema VTMIS
I telig

A SEP/PR, atual MTPA, está desenvolvendo um conjunto de ações denominadas
iaà Logísti aà Po tu ia ,à de t eà asà uaisà est à aà i pla taç oà doà “iste aà deà
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Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (VTMIS) nos portos públicos
brasileiros.
O Sistema VTMIS deverá coletar e processar dados do tráfego de embarcações por
meio de sistemas e equipamentos que serão instalados na área do Porto Organizado. Esse
sistema deverá prover:
» cobertura da área do Porto Organizado, áreas internas e externas do canal de acesso, bacia
de manobras, áreas de espera e fundeadouros;
» compartilhamento de informações do tráfego com os serviços aliados e de integração com
sistemas de gerenciamento do porto;
» sistemas dedicados à segurança portuária;
» sistema de apoio e gerenciamento da praticagem;
» sistemas de gerenciamento de carga e da propriedade em geral;
» planejamento de acostagem;
» sistema de cobrança de taxas portuárias;
» controle de quarentena;
» controle alfandegário;
» apoio às operações da Polícia Marítima.

Para isso, devem ser empregados hardwares e softwares de alto nível, base de dados,
protocolos e webservices, utilizando padrões conhecidos e de eficiência comprovada pelo uso.

2.1.4.

ACESSOS TERRESTRES

A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois, além das hidrovias, é por meio de rodovias que as mercadorias recebidas ou
com destino ao Complexo Portuário de Santarém são escoadas.
Esta seção traz subsídios a serem utilizados na realização dos estudos de demanda e
capacidade dos acessos terrestres, apresentados nas seções 3.3 e 4.3.

2.1.4.1.

Acesso rodoviário

Para os acessos rodoviários, foi realizado um 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.
A análise do acesso rodoviário está dividida em quatro etapas:
»
»
»
»

Conexão com a hinterlândia
Entorno portuário
Portarias de acesso
Intraporto.

Inicialmente, foi realizado o estudo das rodovias que conectam o Complexo Portuário
de Santarém com a hinterlândia. Esses acessos estão conectados às vias do entorno portuário,
as quais possibilitam a circulação dos veículos de carga até as instalações portuárias de destino
e sofrem influência direta das movimentações no Complexo.
Após as vias do entorno portuário, para os veículos de carga alcançarem o terminal ou
pátio de destino, há a necessidade de passagem por portarias de acesso que, se não forem bem
dimensionadas, podem gerar filas e, consequentemente, diminuir a eficiência das operações
portuárias e criar conflitos entre o porto e a cidade.
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Na seção intraporto, analisam-se os fluxos de veículos nos pátios públicos, nos
terminais portuários e no TUP Ipiranga, a fim de identificar condicionantes de gargalos que
afetem as operações portuárias.

Conexão com a hinterlândia
A hinterlândia do Complexo Portuário de Santarém é composta pelas rodovias BR-163
e BR-230, esta conhecida como Rodovia Transamazônica, por onde acessam as cargas
provindas do modal rodoviário com origem ou destino ao Complexo. No trecho entre as cidades
de Itaituba (PA) e Rurópolis (PA), as rodovias BR-163 e BR-230 são coincidentes, e por esse
trecho ocorre o escoamento de cargas entre o Complexo Portuário de Santarém e os terminais
de transbordo de Miritituba, na cidade de Itaituba.
Ao sul, a partir do bairro de Campo Verde, na cidade de Itaituba, a Rodovia
Transamazônica passa a ser apenas BR-163, assim como ao norte, a partir de Rurópolis. No
trecho norte da BR-163, próximo ao Complexo Portuário de Santarém, a rodovia é também
conhecida por sua via coincidente, a Avenida Santarém-Cuiabá e, dada essa proximidade, a
referida via será abordada na seção Entorno do Porto que trata das vias do entorno portuário.
As localizações aproximadas das rodovias da hinterlândia podem ser vistas na Figura 28.

Figura 28 – Localização aproximada das rodovias da hinterlândia
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 19 apresenta as características predominantes das vias estudadas na
hinterlândia referentes ao tipo de pavimento, a quantidade de faixas existentes (somando-se os
dois sentidos, quando aplicável), a presença de acostamentos e se ele se apresenta em ambos
os sentidos da via ou em apenas um, além da velocidade máxima permitida. Para o parâmetro
velocidade máxima permitida, cabe salientar que esta pode variar significativamente ao longo
da via, sendo reduzida, por exemplo em trechos urbanos e/ou não pavimentados.
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As rodovias BR-163 e BR-230, ao longo do percurso de estudo, possuem características
prevalecentes muito distintas entre si, principalmente no que diz respeito ao tipo de
pavimentação. Portanto, elas foram divididas em trechos para análise. Para a Rodovia BR-163,
o trecho 1 se situa entre os munícipios de Rurópolis e Santarém, o trecho 2 entre Rurópolis e o
bairro Campo Verde, município de Itaituba, o trecho 3 entre Campo Verde e Miritituba, e o
trecho 4 entre Campo Verde e o munícipio de Sinop, no estado do Mato Grosso. Para a Rodovia
BR-230, o trecho considerado localiza-se entre Rurópolis e o munícipio de Altamira (PA).
Características das vias da hinterlândia
Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento

Velocidade máxima
permitida (km/h)

Asfáltico¹

2

Duplo

Não

Sim

80

Sem pavimentação²

2

Duplo

Não

Inexistente

Asfáltico³

2

Duplo

Não

Sim

Sem pavimentação²

2

Duplo

Não

Inexistente

Sem pavimentação

2

Duplo

Não

Inexistente

Rodovia
BR-163
(trecho 1)
BR-163
(trecho 2)
BR-163
(trecho 3)
BR-163
(trecho 4)
BR-230

Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização

¹ 2,3 km não pavimentados
² Possui alguns trechos já pavimentados
³ Pavimentado, mas com obras em andamento

Tabela 19 – Características prevalecentes das vias da hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Na Tabela 20 encontram-se as condições da infraestrutura viária predominantes nas
vias 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.
Osà pa
et osà o se vaç oà doà pavi e to ,à si alizaç o à eà fato esà ge ado esà deà
i segu a çaà aoà usu io à fo a à avaliadosà segu doà aà lassifi aç o:à o ,à egula à eà ui .à Pa aà
tanto, considerou-se os parâmetros citados no Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2006).
A categorização foi realizada por um avaliador de maneira visual e com o auxílio de
questionários respondidos por motoristas que trafegam com frequência pelas vias em análise.
A opinião dos usuários torna a análise mais confiável, visto que algumas condições, como
presença de neblina, são eventuais e, portanto, poderiam ser negligenciadas pelo avaliador.
Condições da infraestrutura viária
Conservação do
pavimento

Sinalização

BR-163 (trecho 1)

Regular

Ruim

Presença de poeira na pista

BR-163 (trecho 2)

Ruim

Ruim

Sinalização inexistente, presença de
poeira na pista, pista esburacada

BR-163 (trecho 3)

Ruim

Ruim

Nenhum fator apontado pelos usuários

BR-163 (trecho 4)

Ruim

Ruim

BR-230

Ruim

Ruim

Rodovia

Fatores geradores de insegurança ao
usuário

Presença de poeira na pista, pista
esburacada, atoleiros
Sinalização inexistente, presença de
poeira na pista

Tabela 20 – Condições da infraestrutura das vias da hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realiza anualmente um diagnóstico de
situação das rodovias federais e estaduais brasileiras, em que as avalia segundo a classificação
ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, também seguindo os parâmetros citados no Manual de
Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006). Destaca-se apenas que o parâmetro
geo et ia àa o dadoàpelaàCNTà à o side ado,à oàp ese teàestudo,à o oàu àfato àge ado àde
insegurança ao usuário.
Para as rodovias do estado do Pará, abordadas na análise de hinterlândia, a Pesquisa
CNT de Rodovias 2015 (CNT, 2015) aponta a situação apresentada na Tabela 21.
Condições da infraestrutura viária
Rodovia

Extensão
analisada (km)

Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

BR-163

528

Regular

Bom

Regular

Regular

BR-230

174

Ruim

Regular

Ruim

Péssimo

Tabela 21 – Condições da infraestrutura nas rodovias paraenses segundo a CNT
Fonte: CNT (2015)

Salienta-se que a situação das rodovias apontadas pela CNT pode não coincidir com os
resultados das análises realizadas neste trabalho em virtude de a Confederação avaliar trechos
das rodovias no estado do Pará cuja abrangência pode diferir dos trechos analisados no Plano
Mestre, os quais compreendem apenas a rota portuária.
Conforme apresentado na Tabela 20 e na Tabela 21, a maior parte dos trechos da BR163 e da BR-230 foi avaliada, neste estudo, como ruins, tanto para o parâmetro conservação do
pavimento quanto para o parâmetro sinalização. O estudo da CNT diferiu principalmente para o
parâmetro pavimento, pois avaliou a BR-163 como bom e a BR-230 como regular. Já para o
parâmetro sinalização, os estudos se mostraram semelhantes, visto que a CNT atribuiu avaliação
regular para a BR-163 e ruim para a BR-230.
Salienta-se que a má conservação das rodovias e, especialmente, a falta de
pavimentação asfáltica impacta negativamente a movimentação do Complexo Portuário de
Santarém. Isso ocorre porque, em épocas de chuvas (fevereiro a abril), é comum a formação de
atoleiros, atrasando ou mesmo impedindo a movimentação através do modal rodoviário,
principalmente das cargas provindas das operações de transbordo nos terminais de Miritituba
e de cidades do Mato Grosso. Em ambos os casos, os terminais informaram que o tempo de
trajeto até o Complexo chega a triplicar em relação ao tempo em períodos secos.
Ainda na BR-163, próximo ao município de Novo Progresso (PA), ressalta-se que, por
vezes, ocorre o fechamento da rodovia em função de protestos realizados pela comunidade
indígena local, sendo este outro fator gerador de atrasos na chegada dos caminhões à Miritituba
e, consequentemente, ao Complexo Portuário de Santarém. Ainda em Novo Progresso, os
usuários ressaltaram a situação crítica da pavimentação nesse ponto. Ademais, por transpassar
por diversos cursos de água, é comum a utilização de pontes na rota de acesso ao Complexo,
sendo que algumas são em madeira e em estado precário, tornando o trajeto perigoso para os
caminhoneiros.
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Além da BR-163, as más condições da Rodovia Transamazônica, como carência de
pavimentação e sinalização, foram apontadas pelos usuários, sobretudo no trecho entre
Rurópolis e a cidade de Uruará (PA).
Os fatores apontados podem, além de atrasos nas viagens, acarretar também gastos
excessivos com manutenção dos caminhões, bem como a ocorrência de acidentes.

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia
Para análise do nível de serviço, em inglês Level of Service (LOS), nos segmentos
situados na hinterlândia fez-se uso da metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB,
2010) para fluxo ininterrupto. O nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia
está opera do,à pode doà se à lassifi adoà e à á,à B,à C,à D,à Eà ouà F.à Nessaà lassifi aç o,à á à à
o side adoàoà elho à ível,àaoàpassoà ueà E à o espo deàaoàvolu eàdeàveí ulosà aisàp óxi oà
à apa idadeà odovi ia.à“e doàassi ,àu aà odoviaà o àLO“à F àope aà o àu aàde a daàde
tráfego acima de sua capacidade, havendo formação de filas.
A capacidade de uma rodovia, considerando a metodologia do HCM, pode ser
interpretada como sendo a máxima taxa horária de fluxo de tráfego esperada em uma seção,
por sentido, durante um dado período de tempo, nas condições prevalecentes da via, do tráfego
e ambientais. O tempo de análise é normalmente de uma hora.
Dessa forma, é necessário definir um cenário temporal e, portanto, foram feitas
análises de sazonalidade com relação aos dados de demanda de tráfego. Essa análise considerou
os dados de volume de tráfego do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) para a BR163, disponibilizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT,
2015c). Em razão de existirem dados observados apenas para os meses de março, agosto e
setembro, a análise de sazonalidade considerou esses três meses, dos quais setembro teve o
maior volume de veículos. Então, definiu-se como cenário temporal o ano de 2015, o mês de
setembro e a média entre os dias típicos da semana (terça, quarta e quinta-feira).
Face à disponibilidade de dados, os segmentos de rodovia analisados na hinterlândia
referem-se à BR-163, e a segmentação adotada para aplicação da metodologia HCM observou
os trechos determinados como homogêneos, ou seja, com predomínio de características
semelhantes, pelo DNIT (2015d), por meio do Sistema Nacional de Viação (SNV). Observados os
10 segmentos homogêneos para a análise da hinterlândia, verifica-se que o trecho com código
SNV 163BPA1260, em razão de estar localizado parte na região identificada como hinterlândia
e parte no entorno portuário, será analisado em ambas as seções deste documento, considerado
o fragmento correspondente a cada uma delas.
A Tabela 22 apresenta os segmentos estudados, situados na hinterlândia do Complexo
Portuário de Santarém, os quais se encontram representados na Figura 29.
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Figura 29 – Segmentos rodoviários em estudo: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
Id

Rodovia segmento

Código SNV

Tipo

Local de início

1

BR-163

163BPA1260

Simples

Entr PA-431 (São
José)

2

BR-163

163BPA1230

Simples

Entr PA-433

Simples

Div
Belterra/Santarém

3

BR163

163BPA1220

4

BR-163

163BPA1210

Simples

Entr PA-443
(Belterra)

5

BR-163

163BPA1200

Simples

Acesso à Vila São
José

6

BR-163

163BPA1190

Simples

Rio Jutarana

7

BR-163

163BPA1180

Simples

Rio Moju

8

BR-163

163BPA1170

Simples

9

BR-163

163BPA1160

Simples

10

BR-163

163BPA1150

Simples

Ig Onça (Div
Placas/Belterra)
Div
Rurópolis/Placa
Entr BR-230(B)
(Rurópolis)

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

985,1

1.001,2

16,1

979,6

985,1

5,5

972,0

979,6

7,6

968,6

972,0

3,4

911,9

968,6

56,7

896,7

911,9

15,2

Rio Jutarana

879,0

896,7

17,7

Rio Moju

860,9

879,0

18,1

834,1

860,9

26,8

786,3

834,1

47,8

Local de fim
Entr Av. Moaçara
(entorno
Complexo
Portuário)
Entr PA-431 (São
José)
Entr PA-433
Div
Belterra/Santaré
m
Entr PA-443
(Belterra)
Acesso à Vila São
José

Ig Onça (Div
Placas/Belterra)
Div
Rurópolis/Placa

Tabela 22 – Segmentos de rodovia estudados na hinterlândia
Fonte: SNV (DNIT, 2015d); Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O cálculo do nível de serviço rodoviário utiliza dois tipos de dados: de infraestrutura,
que são levantados conforme as características prevalecentes da via; e de demanda de tráfego,
que são trabalhados com base no volume de veículos observado durante determinado período,
levantado a partir de contagens de tráfego.
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A Tabela 23 exibe as características prevalecentes de infraestrutura, como largura da
faixa de rolamento e do acostamento da Rodovia BR-163.
Rodovia

Tipo

BR-163

Divisor central

Simples

Não

Largura faixa de
rolamento (m)

Largura
acostamento (m)

3,0

2,0

Tabela 23 – Características prevalecentes de infraestrutura BR-163
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Haja vista a extensa área analisada, as características prevalecentes de infraestrutura da
rodovia (descritas na Tabela 23) foram adotadas de maneira generalizada, considerando a média de
largura da faixa e do acostamento dos segmentos estudados. Entretanto, para cada segmento
homogêneo analisado, foram ponderadas suas próprias características. No que tange aos elementos
de demanda de tráfego, como já mencionado, foram utilizados dados de volume de veículos em que
se consideram variações temporais mensal, semanal e horária, oriundos do PNCT.
No cálculo do HCM são utilizados como dados de entrada o Volume da Hora-Pico
(VHP), o Percentual de Veículos Pesados (%VP) e o Fator de Hora-pico (FHP), entre outros. Para
calcular o FHP, fez-se uso dos dados de volume horário, com desagregação de 15 em 15 minutos,
a fim de identificar os 15 minutos com volume máximo dentro da hora-pico (HP). Desse modo é
possível avaliar como se dá a distribuição do volume de veículos ao longo da HP. Para a definição
do FHP também foi considerada a média dos dias típicos da semana.
A Tabela 24 exibe os principais dados de entrada utilizados no cálculo do HCM, bem
como o nível de serviço para os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário
de Santarém. Cabe salientar que os resultados apresentados na Tabela 24 correspondem ao mês
de setembro do ano de 2015 e podem ser visualizados na Figura 30.
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Id

Rodovia

Sentido

Classe

Terreno

% não
ultrapassagem

Acessos/
km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

VHP
op.

%VP

FHP

LOS

1

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

30

1,18

80

36

42

40

0,83

C

1

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

30

1,18

80

42

36

38

0,63

C

2

BR-163

Sul-norte

I

Plano

31

0,73

80

36

42

40

0,83

B

2

BR-163

Norte-sul

I

Plano

30

0,73

80

42

36

38

0,63

B

3

BR-163

Sul-norte

I

Plano

17

0,13

80

36

42

40

0,83

B

3

BR-163

Norte-sul

I

Plano

3

0,13

80

42

36

38

0,63

B

4

BR-163

Sul-norte

I

Plano

29

1,47

80

36

42

40

0,83

B

4

BR-163

Norte-sul

I

Plano

53

1,47

80

42

36

38

0,63

C

5

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

22

0,14

60

36

42

40

0,83

C

5

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

22

0,14

60

42

36

38

0,63

C

6

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

29

0,00

80

36

42

40

0,83

C

6

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

34

0,00

80

42

36

38

0,63

C

7

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

25

0,06

80

36

42

40

0,83

B

7

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

24

0,06

80

42

36

38

0,63

C
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Id

Rodovia

Sentido

Classe

Terreno

% não
ultrapassagem

Acessos/
km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

VHP
op.

%VP

FHP

LOS

8

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

27

0,00

70

36

42

40

0,83

C

8

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

31

0,00

70

42

36

38

0,63

C

9

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

20

0,15

80

36

42

40

0,83

B

9

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

19

0,11

80

42

36

38

0,63

B

10

BR-163

Sul-norte

I

Ondulado

30

0,21

80

36

42

40

0,83

B

10

BR-163

Norte-sul

I

Ondulado

30

0,19

80

42

36

38

0,63

B

Tabela 24 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias de pista simples na hinterlândia
Fonte: PNCT (DNIT, 2015c) Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Figura 30 – LOS nos acessos rodoviários: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A análise de capacidade rodoviária utilizando o HCM é direcional, logo os resultados
são apresentados de acordo com o sentido do trecho em análise. Em virtude de as características
de infraestrutura e de demanda de tráfego serem semelhantes em ambas as direções, verificase que, na maior parte dos segmentos analisados, foi identificado o mesmo nível de serviço nos
sentidos norte-sul e sul-norte. Contudo, para alguns trechos, devido ao fato de haver um maior
volume de tráfego no sentido Sul-Norte, foram averiguados LOS C nessa direção e LOS B na
direção contrária.
Conforme mencionado anteriormente, a análise do nível de serviço para a hinterlândia
do Complexo Portuário de Santarém utilizou o método de fluxo ininterrupto. Por definição do
HCM (TRB, 2010), nos casos em que se verifica esse tipo de fluxo não há elementos que o
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interrompam de forma sistemática, como placas de parada obrigatória ou semáforos. Portanto,
uma vez que os segmentos estudados já passaram por obras de pavimentação e como não
ocorrem interrupções do tráfego sistematicamente, adotou-se que eles possuem fluxo
ininterrupto e condições homogêneas. Essas considerações contribuíram para a obtenção do
resultado observado, com pouca variação de LOS entre os segmentos estudados.
Em suma, foram identificados LOS B e C, que correspondem a uma situação estável de
trafegabilidade. O baixo volume de veículos verificado mesmo na HP favorece o alcance dos
bons níveis de serviço observados. Ainda com relação ao volume de veículos, o HCM considera
uma participação máxima de veículos pesados de 25%, então assumiu-se esse percentual para
a análise, embora os dados de demanda de tráfego tenham apontado que a participação de
veículos pesados no sentido norte-Sul é de 38%, e de 40% no sentido oposto, que corresponde
ao de quem se dirige ao Complexo Portuário.
Ademais, é importante mencionar que, apesar de não serem disponibilizados dados
de contagem de tráfego para outros trechos da BR-163 e da BR-230, a metodologia HCM para
cálculo do nível de serviço não considera trechos de rodovia em leito natural, situação observada
em diversos segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Santarém, conforme
destacado neste documento. Nesse sentido, as análises qualitativas realizadas no âmbito dessa
seção são tão importantes quanto os resultados provenientes do cálculo do nível de serviço.

Entorno do Porto
De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se
situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas vias mais próximas às
instalações portuárias. Dessa maneira, neste estudo, a análise das vias do entorno portuário,
que fazem a interface porto–cidade, contempla os trajetos percorridos pelos caminhões até as
instalações do Complexo Portuário de Santarém.
O acesso principal ao Complexo Portuário de Santarém se dá pela Avenida Santarém–
Cuiabá, coincidente com a Rodovia BR-163, que se estende até as portarias da Autoridade
Portuária de Santarém. Para acessar os terminais Fogás, Raízen e Equador, segue-se pela
Avenida Santarém–Cuiabá até o entroncamento com a Rua Vera Paz, seguindo então pela Rua
do Sale.
Da mesma forma, o TUP Ipiranga utiliza a Avenida Santarém–Cuiabá, mas até o
entroncamento com a Rodovia Estadual PA-370, coincidente com a Avenida Moaçara, por onde
segue até chegar ao TUP, passando pela Avenida Dom Frederico Costa, pela Avenida Climério
de Mendonça e pela Avenida Antônio Simões, que dá acesso ao portão do terminal.
As vias pertencentes às rotas de acesso ao Complexo Portuário de Santarém serão tratadas
esteàestudoàpo à viasàdoàe to oàdoàpo to àeàsuasàlo alizaçõesàe o t a -se na Figura 31.
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Figura 31 – Vias do entorno do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno portuário do Complexo
foram analisadas e suas características predominantes podem ser vistas na Tabela 25.
Características das vias do entorno portuário
Rodovia
Av. Santarém–
Cuiabá
Rua Vera Paz
Rua do Sale
Av. Moaçara
(PA-370)
Av. Dom
Frederico Costa
Rua Climério de
Mendonça
Av. Antônio
Simões

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento

Velocidade máxima
permitida (km/h)

Asfalto

4

Duplo

Sim

Sim/ambos os
lados

60

2

Duplo

Não

Não

2

Duplo

Não

Não

Asfalto

2

Duplo

Sim

Sim/ambos os
lados

Asfalto

2

Duplo

Sim

Não

Asfalto

2

Duplo

Não

Não

Asfalto

2

Duplo

Não

Não

Sem
pavimentação
Sem
pavimentação

Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização
Não encontrada
sinalização

Tabela 25 – Características das vias do entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Na Tabela 26, encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno
portuário também para o Complexo Portuário de Santarém.
Condições da infraestrutura viária
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança ao
usuário

Av. Santarém–Cuiabá

Bom

Ruim

Nenhum fator apontado pelos usuários

Rua Vera Paz

Ruim

Ruim

Atoleiros

Rua do Sale

Ruim

Ruim

Atoleiros
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Condições da infraestrutura viária
Av. Moaçara (PA-370)
Av. Dom Frederico
Costa
Rua Climério de
Mendonça
Av. Antônio Simões

Bom

Ruim

Nenhum fator apontado pelos usuários

Bom

Ruim

Nenhum fator apontado pelos usuários

Bom

Ruim

Nenhum fator apontado pelos usuários

Bom

Ruim

Pista estreita

Tabela 26 – Condições da infraestrutura das vias do entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Nota-se que, de maneira geral, as principais vias do entorno das instalações portuárias
analisadas encontram-se com pavimentação em bom estado de conservação, no entanto,
carecem de sinalização, tanto horizontal como vertical, prejudicando a fluidez do tráfego.
A deficiência de sinalização vertical nas vias do entorno portuário dificulta, por
exemplo, o entendimento dos limites de velocidades em diversos trechos, e a falta de sinalização
horizontal gera insegurança por parte dos usuários, podendo contribuir para a ocorrência de
acidentes. Ainda com relação à sinalização vertical, conforme informações da Prefeitura, não há
sincronização dos semáforos da cidade; assim, em períodos mais críticos no tráfego urbano, a
aus iaà deà o dasà ve des à ausaà fo aç oà deà filas.à Co tudo,à essalta-se que a Secretaria
Municipal de Transportes (SMT) já está ciente do problema e está estudando soluções para essa
questão.
A Figura 32 exibe um trecho da Avenida Moaçara, no qual pode-se perceber que,
apesar de a pavimentação asfáltica estar em boas condições, a sinalização horizontal é
inexistente na pista.

Figura 32 – Infraestrutura da Avenida Moaçara
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

Das vias analisadas, verifica-se que a Rua do Sale e a Rua Vera Paz não possuem
pavimentação e sinalização, sendo, portanto, inadequadas à passagem dos caminhões de carga
que se destinam aos terminais Raízen, Equador e Fogás. Para amenizar essa situação, quando
necessário, a CDP solicita que a Prefeitura realize a regularização das vias com a passagem de
rolo compressor.
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A Figura 33 retrata o entroncamento da Rua Vera Paz com a Avenida Santarém–
Cuiabá.

Figura 33 – Entroncamento da Rua Vera Paz com a Avenida Santarém-Cuiabá
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

Outro problema recorrente nas vias do entorno portuário ocorre em seus
entroncamentos com as demais ruas. Tendo em vista que elas se encontram em leito natural, o
material terroso predomina sobre a pista das vias asfaltadas, de forma a prejudicar a visibilidade
da sinalização, além de acelerar o desgaste do pavimento devido à abrasão das partículas de
areia.
Salienta-se, ainda, que as vias do entorno portuário são rodeadas de residências,
estabelecimentos comerciais e da própria Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).
Todavia, face a atual demanda de caminhões no Complexo, o trânsito local não é
consideravelmente afetado pelo fluxo portuário. Porém, a SMT afirmou que na Avenida
Santarém–Cuiabá ainda há um número grande de acidentes, especialmente no encontro com a
Avenida Moaçara. Nesse sentido, a referida Secretaria vem adotando medidas que visam
contribuir para a segurança e a fluidez do tráfego urbano, como a mudança de sentido em
algumas vias.
Além das vias estudadas, no caso específico dos combustíveis e do GLP, existem outras
vias utilizadas pelos caminhoneiros para a distribuição local, como a Avenida Borges Leal, a
Rodovia Estadual PA-370, conhecida como Rodovia Curuá-Una, a Avenida Tapajós e a Avenida
Sérgio Henn. No entanto, o tráfego de caminhões maiores, que transportam grãos, por exemplo,
não utiliza outras vias além da Avenida Santarém–Cuiabá.
No sentido de regularizar o trânsito com destino às instalações portuárias e minimizar
as interferências com o tráfego urbano, a SMT informou que está tramitando na Câmara
Municipal a aprovação de uma lei que estipula restrições de horários para veículos de carga.
Atualmente, segundo a Resolução do Contran nº 211, de 13 de novembro de 2006,
que dispõe sobre os requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga
(CVC), já existe restrição para o tráfego de caminhões de nove eixos, os quais só podem circular
das 6:00 às 18:00 (BRASIL, 2006). Essa resolução, no entanto, prejudica a movimentação no
Complexo Portuário de Santarém, pois alguns terminais gostariam de receber caminhões no
período noturno; portanto, existem esforços no sentido de abrandar essa restrição.
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Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário
O Complexo Portuário de Santarém está localizado em uma região bastante
urbanizada da cidade de Santarém (PA). Assim sendo, foi possível analisar apenas um segmento
de seu entorno, por meio da aplicação do método de fluxo ininterrupto do HCM. Isso ocorreu
porque os demais segmentos que dão acesso às instalações portuárias possuem características
de fluxo interrompido, para os quais é adequada a análise de nível de serviço das interseções.
Ocorre que, em virtude da não disponibilização de dados de contagem de tráfego nos
entroncamentos, não foi possível realizar a análise dessas interseções.
A Figura 34 apresenta o segmento da BR-163, conhecida como Avenida Santarém–
Cuiabá, no entorno do Complexo Portuário de Santarém, avaliado como sendo de fluxo
ininterrupto, de modo que foi possível, assim como na análise da hinterlândia, utilizar os dados
de contagem de tráfego do PNCT (DNIT, 2015c). Trata-se de parte do trecho que possui o código
SNV 163BPA1260, que, nesse caso, foi estudado considerando a região localizada no entorno
portuário, correspondente à extensão de 1,75 quilômetros, que vai da rotatória de acesso à
Avenida Moaçara até o entroncamento entre a BR-163 e a Rodovia Engenheiro Fernando
Guilhon (acesso para Alter do Chão).
A Tabela 27 exibe as características predominantes em relação à infraestrutura do
trecho avaliado. Em seguida, a Tabela 28 apresenta os principais dados de demanda de tráfego
e os níveis de serviço estimados, os quais se encontram ilustrados na Figura 34.
Rodovia

Tipo

Divisor central

Largura faixa de
rolamento (m)

Largura
acostamento (m)

BR-163

Simples

Não

3,0

2,0

Tabela 27 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias estudadas no entorno
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Rodovia

Sentido

Classe

Terreno

% não
ultrapassagem

Acessos/km

Velocidade
limite
(km/h)

VHP

VHP
op.

%VP

FHP

LOS

BR-163

Sul-Norte

I

Plano

39

3

60

36

42

42

0,83

D

BR-163

Norte-Sul

I

Plano

38

3

60

42

36

36

0,63

D

Tabela 28 – Principais dados de demanda de tráfego e LOS: rodovias de pista simples no entorno
Fonte: PNCT (DNIT, 2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Figura 34 – LOS acessos rodoviários: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O cálculo do LOS para o segmento do entono portuário considerou o mesmo cenário
temporal da hinterlândia, ou seja, o ano de 2015, o mês de setembro e a média dos dias típicos
da semana (terça, quarta e quinta-feira). Verificou-se LOS D, o que indica condições de
trafegabilidade que começam a ser instáveis na hora-pico. No entanto, trata-se de uma situação
tolerável por períodos não muito longos.
Assim como nas análises do nível de serviço para os segmentos situados na
hinterlândia, foi necessário adotar a simplificação de que a participação de veículos pesados
representou 25% do total, em virtude da modelagem proveniente do HCM. Todavia, os dados
de contagem apontaram que o percentual de veículos pesados é de 36% no sentido norte-sul e
de 42% no sentido sul-norte.

Portarias de acesso
Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz-se
necessária também a análise das portarias de acesso aos terminais portuários e pátios públicos,
uma vez que os procedimentos realizados em seus gates podem ser geradores de gargalos em
suas instalações. 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, auxiliar na simulação de filas a ser apresentada nesta seção e na seção
Comparação entre demanda e capacidade do acesso rodoviário.
Para adentrar nos pátios e terminais portuários do Porto de Santarém e no TUP
Ipiranga, os veículos necessitam passar por portarias de acesso, nas quais são realizados os
controles de entrada e de saída, tanto de pessoas e veículos (de carga e de passeio), quanto de
máquinas e equipamentos.
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O controle das portarias administradas pela CDP é de responsabilidade da guarda
portuária, onde são executados os procedimentos de conferência documental para liberação
dos acessos. Já o controle das portarias de acesso aos terminais arrendados e ao TUP Ipiranga
são realizados por segurança privada.
A Figura 35 apresenta a localização das portarias de acesso aos pátios públicos e aos
terminais arrendados do Complexo Portuário de Santarém, além do TUP Ipiranga.

Figura 35 – Localização das portarias do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 29 apresenta as características das portarias de acesso aos pátios e terminais do
Co plexoàPo tu ioàdeà“a ta
.àáà olu aà Qua tidadeàdeàgates àap ese taà oàsóàaà ua tidadeà
de gates de acesso, mas também o sentido do fluxo, indicando a existência de reversibilidade, ou
seja, quando o mesmo gate funciona tanto no sentido de entrada como no de saída.
Os equipamentos considerados neste documento para estudo das portarias são: câmeras
OCR (do inglês – Optical Character Recognition), leitores biométricos, leitores de cartão de
p oxi idadeàeà ala çasà odovi ias.àáà olu aà Fluxoà oàdiaàpi o à efe e-se à quantidade de veículos
que passam pelo gate no dia de maior movimentação do ano, visto que a portaria deve comportar
o volume de veículos sem comprometer as operações portuárias, mesmo nos dias de pico.
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Portaria

Rua de acesso

TMU

Av. Santarém–Cuiabá

Quantidade de
gates

Tipo de
veículos que
acessam

1 reversível

Caminhões

Equipamentos

Fluxo no diapico

- Inexistentes

321 caminhões

Caminhões
Terminal Fluvial

Av. Santarém–Cuiabá

1 reversível

Cargill – Portaria 1

Av. Santarém–Cuiabá

1 de entrada
1 de saída

Cargill – Portaria 2

Av. Santarém–Cuiabá

1 de entrada
1 de saída

Fogás

Rua do Sale

1 reversível

Raízen

Rua do Sale

1 reversível

Equador

Rua do Sale

1 reversível

TUP Ipiranga

Av. Antônio Simões

1 reversível

Carros de passeio
Caminhões
Carros de passeio
Carros de passeio

42 caminhões
- Inexistentes

25 carros de
passeio

- Balança
- Câmera CFTV
- Câmera OCR
(em implantação)

132 caminhões

- Inexistentes

Caminhões
Carros de passeio
Caminhões

5 caminhões
12 carros de
passeio

- Câmera CFTV

30 caminhões
40 caminhões

- Câmera CFTV

Caminhões
Carros de passeio

40 carros de
passeio

- Inexistentes

Caminhões
Carros de passeio

5 carros de
passeio

30 carros de
passeio
29 caminhões

- Inexistentes

10 carros de
passeio

Tabela 29 – Características das portarias de acesso de cada instalação portuária do Complexo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

As portarias da Autoridade Portuária de Santarém, Portaria Terminal de Múltiplo Uso
(TMU) e Portaria do Terminal Fluvial, localizam-se na Av. Santarém–Cuiabá, assim com a Portaria
do Terminal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro). Esta última não será contemplada no estudo, pois o
referido terminal encontra-se desativado, e sua portaria, no momento, está fechada.
Verifica-se que o Porto de Santarém não possui uma portaria única para centralização
dos fluxos e, portanto, cada terminal arrendado possui portarias exclusivas com sistemáticas
próprias de acesso, localizadas na Avenida Santarém–Cuiabá, no caso das portarias da Cargill, e
na Rua do Sale, no caso das demais. Contudo, a CDP possui um projeto para construção de uma
nova portaria (abordado na seção 2.1.4.3 Estudos e Projetos), a qual permitirá integrar o acesso
de todos os terminais arrendados e das áreas públicas.
Já o TUP Ipiranga, de localização mais afastada em relação ao Porto de Santarém, tem
o acesso à sua portaria realizado pela Avenida Antônio Simões. A portaria, com um gate
reversível, não dispõe de tecnologias de verificação; assim, todo o controle de acesso é efetuado
na plataforma de carregamento, já no interior do terminal. Na área interna ao terminal, é
possível acomodar até três caminhões na espera para o carregamento.
Com base nas características apresentadas na Tabela 29, bem como nos dados e nas
informações fornecidos pelos recintos portuários, pôde-se realizar uma simulação numérica das
entradas e saídas dos veículos nos períodos de maior movimentação em cada terminal, 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.
O Gráfico 1 apresenta a formação de filas no cenário atual segundo a simulação
numérica: a escala vertical representa a quantidade total de veículos aguardando 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.
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Gráfico 1 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O resultado da simulação aponta que há formação de filas em algumas portarias,
sendo o caso mais crítico o gate reversível do TUP Ipiranga, que mostrou filas de quase 30
caminhões na hora-pico. No entanto, para os três dias simulados, nota-se que o terminal possui
capacidade de processar todos os caminhões até o fechamento do dia. Sabendo-se que o TUP
localiza-se afastado das demais instalações portuárias, a formação de filas no seu entorno não
prejudica a operação de outros terminais; porém, cabe lembrar os transtornos que podem
acometer a população local.
Também foram identificadas filas nos terminais da Raízen e da Equador que, da mesma
forma como acontece no TUP Ipiranga, não se acumulam de um dia para o outro. Esses terminais
localizam-se próximos um ao outro e em uma rua estreita de difícil acesso (Rua do Sale), em cujo
entorno a formação de filas pode prejudicar a fluidez no tráfego. Contudo, existe um
estacionamento em frente às portarias desses terminais capaz de comportar a movimentação
excedente dos gates. Além disso, na entrada do terminal da Equador existe um estacionamento
de caminhões. Nessa mesma área externa, os carros de passeio com destino ao terminal da
Raízen ficam estacionados, visto que não há acesso de veículos nem área própria para estacionálos no interior do terminal.
Ademais, a portaria de saída do terminal da Cargill apresentou filas de
aproximadamente 15 veículos. Visto que é uma portaria de saída, não há transtornos na Av.
Santarém–Cuiabá, onde se localiza, todavia, a grande concentração de veículos dentro do
terminal pode atrapalhar as operações na Cargill nos períodos críticos de movimentação. Nesse
sentido, destaca-se que a restrição horária da trafegabilidade de veículos de nove eixos
(apresentada na seção Entorno do Porto pode contribuir para o acúmulo de veículos no
terminal, visto que os acessos poderiam ser melhor distribuídos se pudesse ser utilizado o
período noturno.
No sentido de ordenar melhor as movimentações nas suas portarias, a Cargill possui
um pátio de triagem localizado na Rodovia BR-163, distando 15 quilômetros do terminal
portuário. O pátio tem capacidade para acomodar 80 caminhões, e os veículos permanecem no
local até que recebam a permissão para acessar o terminal; assim, são liberados
cadenciadamente de cinco em cinco caminhões, a fim de evitar filas na portaria. A liberação de
acesso é feita por ligação telefônica, visto que o terminal não possui sistema de agendamento,
embora cogite sua implantação. Adicionalmente, a administração do terminal informou que
dispõe de um pulmão na frente de sua portaria de acesso.
A Figura 36 retrata os caminhões estacionados no pátio de triagem e no pulmão
supracitado.
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Figura 36 – À esquerda, pátio de triagem da Cargill e à direita o pulmão em frente ao terminal
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

Da mesma forma, os caminhoneiros que acessam as demais instalações portuárias
utilizam, como pátio de estacionamento, postos de combustível localizados na Avenida
Santarém–Cuiabá, próximos ao viaduto no entroncamento com a Avenida Engenheiro Fernando
Guilhon. A Figura 37 exibe um dos postos mencionados.

Figura 37 – Estacionamento de caminhões em posto localizado na Av. Santarém–Cuiabá
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

Além desses, os caminhoneiros também utilizam um posto de combustível localizado
na hinterlândia, na Rodovia BR-163. A localização deste e dos demais pátios mencionados pode
ser verificada na Figura 38.
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Figura 38 – Localização dos pátios de caminhões
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Ainda no sentido de amenizar as filas e os eventuais transtornos ao entorno portuário,
a CDP informou que os caminhões com destino ao TMU também utilizam os postos de
combustíveis situados na região, sendo chamados de 12 em 12 veículos, visto ser este o número
autorizado de carretas no interior do terminal.
De maneira geral, é importante ressaltar que a existência de pátios adequados ao
estacionamento dos veículos de carga, aliado a um sistema de agendamento, evita a formação
de filas nos acessos às instalações portuárias, assim como permite uma gestão eficiente das
operações de carga e descarga no porto, além de otimizar os recursos necessários.
Nesse sentido, verifica-se que, no Complexo Portuário em estudo, a Cargill está se
adequando a essa nova realidade, utilizando-se de pátio de triagem estruturado e com
perspectivas, a curto prazo, de implantar um sistema de agendamento. Além disso, a CDP está
estudando a regularização e o credenciamento de áreas privadas para servirem de Áreas de
Apoio Logístico Portuário (AALP) para os terminais do Porto de Santarém.

Intraporto
Quanto aos acessos intraporto, realizou-se a análise da disposição das vias internas do
Cais Público do Porto de Santarém, englobando o TMU e o Terminal Fluvial, bem como do TUP
Ipiranga, identificando as rotas dos veículos e salientando parâmetros logísticos (falta de espaço
para circulação e presença de estacionamentos) e fatores qualitativos (situação do pavimento e
da sinalização).
A análise qualitativa do pavimento e da sinalização foi realizada por um avaliador
conforme a mesma classificação atribuída às rodovias (bom, regular e ruim), seguindo também
as orientações do DNIT (2006). Já para os fatores logísticos, utilizou-se a percepção dos usuários
– em respostas cedidas por meio de questionários – e do avaliador.
O fluxo no TMU e do Terminal Fluvial seguem conforme apresentado na Figura 39.
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Figura 39 – Fluxo interno no Cais Público do Porto de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A portaria do TMU é utilizada exclusivamente por caminhões que, após adentrarem o
terminal, podem realizar a pesagem em uma balança interna situada em local amplo e, portanto,
essa operação não interfere nas demais movimentações dentro do terminal. A pesagem
também pode ser realizada na balança externa ao terminal; no entanto, atualmente esta se
encontra inoperante.
A circulação dentro do terminal é bem definida, apresentando sinalização horizontal e
vertical em boas condições e em quantidade adequada para garantir a segurança e a fluidez do
tráfego. Ressalta-se apenas que a sinalização horizontal encontra-se desgastada, porém, não há
prejuízo à compreensão, conforme pode ser observado na Figura 40.

Figura 40 – Sinalização horizontal no pátio do TMU
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016))
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Com relação ao pavimento existente, este varia entre flexível e rígido, sendo que o
pavimento de asfalto se encontra em boas condições, e o de concreto apresenta algumas
fissuras (Figura 41).

Figura 41 – Pavimento em concreto com fissuras no pátio do TMU
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

A Figura 39 exibe também a localização da portaria de acesso ao Terminal Fluvial e a
circulação de veículos no seu interior. Pela portaria do terminal acessam carros de passeio,
caminhões e passageiros.
A sinalização do terminal é boa, tanto horizontal quanto vertical, assim como o
pavimento asfáltico, que se apresenta em bom estado de conservação. Faz-se aqui a mesma
ressalva feita ao TMU com relação ao desgaste da sinalização horizontal, que não prejudica a
sua compreensão. No entanto, o fluxo interno é bastante conturbado: caminhões e pedestres
circulam lado a lado para chegar às embarcações, que transportam igualmente cargas e
passageiros e, apesar de existir faixa de pedestres, não existe qualquer barreira protetora ou
áreas especiais para a circulação dos passageiros.
A Figura 42 ilustra a sinalização e a circulação de passageiros dentro do terminal.

Figura 42 – Pessoas circulando no Terminal Fluvial
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)
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Dentro do terminal existe ainda um estacionamento para carros de passeio que é
utilizado pelos funcionários do Porto.
Com relação ao TUP Ipiranga, o fluxo se dá no sentido apresentado na Figura 43.
Todavia, não existem vias bem delimitadas; dessa forma a circulação ocorre em toda a sua área
interna, que se encontra em leito natural. Ressalta-se que não foram avaliadas as condições de
sinalização e pavimento, pois não foi realizada visita técnica ao TUP.

Figura 43 – Fluxo interno no TUP Ipiranga
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Pela portaria do terminal acessam caminhões e veículos de passeio, e todo o controle
dos veículos pesados é feito na plataforma de carregamento e descarregamento, única área com
pavimentação, que respeita as normas de segurança vigentes.

2.1.4.2.

Acesso Ferroviário

As instalações do Complexo Portuário de Santarém, atualmente, não possuem acesso
ferroviário. No entanto, há previsão de investimento no modal ferroviário, com a construção da
Ferrogrão, que, caso venha a se concretizar, impactará diretamente a operação portuária do
Complexo. O projeto será destacado na seção 2.1.4.3 Estudos e projetos.

2.1.4.3.

Estudos e Projetos

Esta seção apresenta uma descrição dos projetos de novos acessos terrestres –
rodoviários e ferroviário – que se encontram em estudo, planejados ou em execução, e que
impactam as movimentações de carga tanto do Porto Público quanto do terminal privado do
Complexo Portuário em análise.
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BR-163/230/MT/PA – Pavimentação e construção de quatro pontes
Consideradas alternativas logísticas essenciais para o escoamento da safra de grãos da
região Centro-Oeste, especialmente de Mato Grosso, rumo aos portos do Norte, as obras nas
rodovias BR-163 e BR-230, anteriormente integrantes do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) 2, agora estão inseridas no Plano de Investimentos em Logística (PIL), ambos
do Governo Federal.
A Rodovia BR-163, no trecho que vai da divisa dos estados de Mato Grosso e do Pará
até seu entroncamento com a BR-230, apresenta infraestrutura deficiente, e grande parte da
sua extensão no estado do Pará encontra-se em leito natural ou com pavimentação primária. O
mesmo ocorre no trecho que inicia nesse entroncamento e vai até os terminais de transbordo
de Miritituba. Nesses trechos ressalta-se ainda a necessidade da construção de quatro novas
pontes.
No âmbito do PIL, as rodovias serão concedidas a uma mesma concessionária, que
ficará incumbida de pavimentar e construir as pontes, além de realizar os serviços de operação,
manutenção, monitoramento, conservação, implantação de melhorias, ampliação de
capacidade e manutenção do nível de serviço do sistema rodoviário. O investimento total
previsto é de R$ 6,51 bilhões, a serem realizados pela empresa concessionária vencedora do
leilão.
A concessão inclui um trecho de 976 km de extensão e possui prazo de 30 anos. No
entanto, as obras em questão possuem o prazo de 18 meses a partir da data inicial da concessão
para sua conclusão. Na Figura 44 se pode observar o segmento a ser concedido, indicando o
trecho de aproximadamente 236 km (do Km 592 ao Km 356,3) que deverá ser pavimentado.

Figura 44 – Trecho de 976 km incluído na concessão da BR-163

Fonte: Google Earth (2016); Rodovias – PIL (2015b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Durante um período de dois meses estão previstas audiências públicas nas principais
cidades que serão impactadas pelo empreendimento. A data prevista para o leilão é setembro
de 2016, e a assunção pela concessionária está prevista para janeiro de 2017.
Além do trecho mencionado, existem outros trechos na BR-163 que estão em fase final
de obras de adequação, porém não estão contemplados na referida concessão.

BR-163/230/PA – Pavimentação do acesso a Santarém
O projeto de pavimentação da Rodovia BR-163/230 no Pará, que inicia no entroncamento
da BR-163/230 em Campo Verde e termina próximo ao acesso do Porto de Santarém, possibilita a
conexão dos terminais de transbordo de Miritituba com o Complexo Portuário de Santarém. Essa
obra complementa a mencionada anteriormente, pois é contígua a ela.
O projeto inicial, anteriormente executado pelo DNIT e o 8o Batalhão de Engenharia
de Construção (BEC), hoje está inserido no PIL, contemplando uma extensão total de 331,6 km,
o qual será leiloado. A concessionária vencedora terá como incumbência a pavimentação,
ampliação da capacidade, recuperação, operação, manutenção, conservação, monitoramento e
implementação de melhorias na Rodovia, em um prazo de 30 anos. Contudo, as obras em
questão possuem o prazo de 18 meses, a partir da data inicial da concessão, para sua conclusão.
A Figura 45 mostra o trecho de concessão que será pavimentado por completo.

Figura 45 – Trecho da BR-163/PA a ser pavimentado no acesso a Santarém

Fonte: Google Earth (2016) e Rodovias – PIL (BRASIL, 2015n). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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BR-230/PA – Construção do acesso a Miritituba
A construção do acesso a Miritituba é um empreendimento, também incluído no PAC,
em que estão previstas obras de implantação e pavimentação do acesso aos terminais de
transbordo da cidade de Itaituba (PA), com 8,3 km de extensão, fazendo a ligação com a BR163/230.
A expetativa do Governo e do setor produtivo é que o novo acesso facilite a exportação
de grãos, cuja produção tem origem, em maior parte, no Centro-Oeste do país. Em Miritituba, a
carga transportada por caminhões é transferida para o modal hidroviário, por meio das Estações
de Transbordo de Carga (ETC), presentes no local.
O DNIT, órgão responsável pelo processo licitatório, justifica a opção por um contorno
mais extenso, tendo em vista a provável expansão urbana na localidade de Miritituba, em
decorrência dos investimentos realizados e previstos na área portuária. Assim, o projeto busca
preservar o trecho ao longo desse processo de ocupação e também garantir um menor impacto
ambiental. A localização do trecho pode ser observada na Figura 46.

Figura 46 – Trecho licitado de 8,3 km da BR-230
Fonte: Google Earth (2016); Brasil (2015d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A obra foi licitada em maio de 2016, pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC),
na modalidade Contratação Integrada, sendo a empresa selecionada responsável, tanto pela
elaboração dos projetos básico e executivo, quanto pela execução das obras. Entretanto, o
processo licitatório foi declarado como fracassado, após a desclassificação de todas as
propostas. Mesmo após negociações, nenhuma delas ficou com valor abaixo do orçamento da
Administração.
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BR-230/PA – Construção e pavimentação – Divisa PA/TO
Dando sequência às obras já mencionadas, o trecho da BR-230/PA compreende a
extensão da Rodovia entre Rurópolis (PA) e Marabá (PA), cidade próxima à divisa com o estado
do Tocantins (Figura 47), e prevê a finalização da construção e pavimentação da Rodovia, com
investimentos previsto de 492,58 milhões até 2018, e mais 300,78 milhões após 2018.

Figura 47 – Trecho da BR-230 a ser construído e pavimentado de Rurópolis (PA) até Marabá (PA)
Fonte: Google Earth (2016); Rodovias – PIL (BRASIL, 2015n). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O projeto contempla 839 km da rodovia, sendo dividido em quatro lotes, os quais são
segmentados em nove trechos. A pavimentação na maioria desses lotes está parcialmente
concluída, faltando apenas alguns trechos. No entanto, no dia 26 de abril de 2016 foi confirmada
a paralisação de 61 obras rodoviárias sob responsabilidade do DNIT, e a BR-230 é citada no
documento. Assim, não há previsão para retomada das atividades (G1, 2016b).

Nova portaria do Porto de Santarém
A CDP pretende construir uma portaria avançada que centralize o acesso de todos os
veículos que se destinam ao Porto, inclusive aos terminais arrendados. Dessa forma, a referida
portaria será localizada na Avenida Santarém–Cuiabá, próximo ao entroncamento com a
Avenida Tapajós, mantendo um afastamento necessário para acomodar uma fila admissível sem
gerar interferências no meio urbano (Figura 48).
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Figura 48 – Localização da nova portaria da Autoridade Portuária
Fonte: Google Earth (2016) e dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

As portarias atuais permanecerão, mas todo o controle de acesso da CDP será
realizado na nova Portaria da Autoridade Portuária, cujos gates serão equipados com balanças
rodoviárias, equipamentos de segurança e controle de acesso. Nesse sentido, destaca-se que o
projeto dessa portaria foi desenvolvido no âmbito do projeto Cadeia Logística Portuária
Inteligente (CLPI) da Secretaria de Políticas Portuárias do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil (SPP/MTPA), em que o objetivo principal é racionalizar o fluxo de veículos no
entorno portuário por meio de um sistema de gestão de tráfego terrestre, aliado a tecnologias
e gates dimensionados para a demanda futura.
Assim, destaca-se que as simulações de tráfego realizadas no contexto do projeto CLPI
apontaram a necessidade de implantação de três gates de entrada e três gates de saída para
atender a demanda futura de veículos que irão utilizar o Porto de Santarém, além de prever um
portão reversível para cargas de projeto. Entretanto, devido ao fato de a Cargill na época do
projeto ter a intenção de construir dois gates anexos ao local onde será implantada a nova
portaria – os quais já foram efetivamente realizados pelo terminal –, o projeto da nova portaria
avançada da Autoridade Portuária contará com dois gates de entrada e três gates de saída.

PIL Segunda Etapa – Ferrogrão
A Ferrovia Lucas do Rio Verde–Itaituba, também denominada Ferrogrão, está incluída
no PIL Segunda Etapa (BRASIL, 2015d) e visa melhorar o escoamento da produção agrícola matogrossense através da Hidrovia do Tapajós, no Pará.
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Seu traçado conecta o município Lucas do Rio Verde (MT) até os terminais de
Miritituba, em Itaituba (PA). A partir de Miritituba, os grãos seguirão por barcaças, podendo
realizar transbordo em portos como Vila do Conde, Santarém e Santana, para depois seguirem
em navios de longo curso, conforme pode ser visto na Figura 49.

Figura 49 – PIL Segunda Etapa: Lucas do Rio Verde (MT) – Itaituba (Ferrogrão)

Fonte: Ferrovias – PIL (BRASIL, 2015d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A ferrovia possuirá 1140 km de extensão e terá capacidade para movimentar 30
milhões de toneladas de soja e milho por ano, com conclusão prevista entre os anos de 2022 e
2023. A estimativa é de que a obra reduza o valor do frete em 40% e, consequentemente, acabe
atraindo os grãos do Mato Grosso para o Arco Norte, onde o Complexo Portuário de Santarém
está inserido.

2.2.

ANÁLISE DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

A presente seção tem como objetivo apresentar a evolução da movimentação do
Complexo Portuário ao longo dos anos, identificando as principais cargas e tipos de navegação
envolvidos. Para as cargas de maior relevância na movimentação, descreve-se o fluxo
operacional
dentro
das
instalações
portuárias,
envolvendo
o
seu
carregamento/descarregamento de/para o navio, armazenagem e recepção/expedição
(de/para a hinterlândia).
Na sequência, realiza-se uma análise da eficiência da operação de cada carga relevante
através de indicadores calculados com base nas estatísticas de atracações, posteriormente
utilizados no cálculo da capacidade da instalação portuária.
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2.2.1.

CARACTERÍSTICAS DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

O objetivo deste tópico é apresentar as cargas relevantes do Complexo Portuário de
Santarém, caracterizando as movimentações quanto à natureza de carga e ao tipo de navegação
e sentido, ao longo do período de 2010 a 2015.
A Tabela 30 apresenta a lista das cargas relevantes do Complexo a serem analisadas
neste Plano Mestre, bem como os volumes movimentados em 2015, cujo total é de 4,92 milhões
de toneladas.
Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de
navegação

2015

Milho

Granel sólido vegetal

Embarque

Longo curso

1.605.528

Milho

Granel sólido vegetal

Desembarque

Interior

1.196.721

Soja

Granel sólido vegetal

Embarque

Longo curso

927.251

Soja

Granel sólido vegetal

Desembarque

Interior

773.562

Fertilizantes

Granel sólido mineral

Desembarque

Longo curso

157.862

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

Granel líquido - combustíveis
e químicos
Granel líquido - combustíveis
e químicos

Desembarque

Interior

213.021

Desembarque

Interior

6.730

Carga geral

Embarque

Interior

4.798

Carga geral

Desembarque

Interior

3.609

-

-

-

GLP
Recipientes para gases
comprimidos
Recipientes para gases
comprimidos
Outros
TOTAL

28.315
4.917.395

Tabela 30 – Cargas relevantes do Complexo Portuário de Santarém (2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Ressalta-se que para a seleção das cargas relevantes foram consideradas as instalações
portuárias que atualmente encontram-se em operação no Complexo, sendo elas o Porto de
Santarém e o TUP Ipiranga. Dentre as cargas listadas, em 2015, as que possuíam operação em
mais de uma das instalações do Complexo foram os derivados de petróleo (exceto GLP), cuja
movimentação foi de 146,9 mil toneladas no Porto público e 66,2 mil toneladas no TUP.
O Gráfico 2 apresenta a evolução da movimentação de cada natureza de carga no
Complexo Portuário nos últimos anos. Identifica-se um crescimento médio de 27,1% ao ano no
total movimentado entre 2010 e 2015, com predominância das movimentações de granéis
sólidos.
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Gráfico 2 – Evolução da movimentação de cargas do Complexo Portuário (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.2.1.1.

Características da movimentação no Porto Público de Santarém

Em 2015, o total de cargas transacionadas no Porto de Santarém foi de 4,85 milhões
de toneladas, com grande predominância dos granéis sólidos.
O Gráfico 3 ilustra a evolução da movimentação de cada natureza de carga no Porto
de Santarém nos últimos anos. Identifica-se um crescimento de 26,9% em média ao ano no total
movimentado entre 2010 e 2015, sendo que a natureza de carga de granel sólido foi a que
apresentou maior crescimento, em torno de 31,7% ao ano. A movimentação de carga geral caiu
cerca de -24,1% ao ano. Já os granéis líquidos apresentaram crescimento médio de 5,4% ao ano.
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Gráfico 3 – Evolução da movimentação de cargas no Porto de Santarém (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A maior parte da movimentação do Porto de Santarém refere-se a embarques, que,
entre 2010 e 2015, representaram mais da metade da movimentação no Porto. O Gráfico 4 exibe
a evolução da movimentação de carga por sentido de navegação.
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Gráfico 4 – Distribuição da movimentação por sentido de navegação – Porto de Santarém (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Em relação ao tipo de navegação das cargas movimentadas no Porto de Santarém, há
predominância do longo curso, observando-se queda de sua participação no decurso do período
entre 2010 e 2015, passando de 80% para 55%, respectivamente. O Gráfico 5 apresenta a
evolução da movimentação de carga por tipo de navegação.
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Gráfico 5 – Distribuição da movimentação por tipo de navegação – Porto de Santarém (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.2.1.2.

Características da movimentação no TUP Ipiranga

O TUP Ipiranga movimenta derivados de petróleo (exceto GLP), totalizando 66,2 mil
toneladas em 2015. Entre o período de 2010 a 2015, a movimentação no TUP cresceu por volta
de 41,8% ao ano, com menor crescimento nos últimos anos, conforme se observa no Gráfico 6.
O total de cargas transacionadas no Terminal são desembarques da navegação interior, tendo
ocorrido registros de embarque apenas nos anos de 2010 e 2011, correspondentes a volumes
que representam, respectivamente, 3% e 4% do total no ano.
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Gráfico 6 – Distribuição da movimentação por sentido e tipo de navegação – TUP Ipiranga (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.2.2.

MERCADORIAS MOVIMENTADAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO
SANTARÉM

Neste tópico, apresenta-se a evolução das cargas movimentadas no Complexo, entre
2010 e 2015, por natureza de carga, detalhando suas origens e destinos.

2.2.2.1.

Granéis sólidos vegetais

Em 2015, entre as cargas relevantes, o Complexo de Santarém movimentou 4,5
milhões de toneladas de granéis sólidos vegetais, incluindo as cargas de soja em grão e milho,
que são movimentadas apenas no Porto público, no arrendamento da Cargill.

Milhares de toneladas

No Gráfico 7 é possível observar a distribuição da movimentação por produto, por tipo
de navegação e por sentido.
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Gráfico 7 – Evolução da movimentação de granéis sólidos vegetais no Porto de Santarém (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A movimentação de grãos no Porto ocorre em dois sentidos: desembarques da
navegação interior e exportações. Do total desembarcado, segundo informações obtidas
durante a visita técnica, 80% da carga tem origem em Porto Velho (RO), onde são movimentados
grãos de Mato Grosso e de Rondônia, e 20% da carga provém de Miritituba (PA), que movimenta
grãos de Mato Grosso.
O total desembarcado da navegação interior é exportado, assim como uma parcela de
grãos do Pará que chegam ao Porto de Santarém via rodoviária. A soja tem como destino
principalmente Holanda, Espanha, Egito, Reino Unido, França e, em menores volumes, Arábia
Saudita e Tunísia. Já o milho é exportado para destinos mais diversos, com destaque para:
Argélia, Egito, República Dominicana e Costa Rica (ALICEWEB, [2015]).

2.2.2.2.

Granéis sólidos minerais

No ano de 2015, o Complexo de Santarém movimentou, entre as cargas relevantes,
157,9 mil toneladas de granéis sólidos minerais, respondendo pelo total das movimentações de
fertilizantes no Porto público.
As importações de fertilizantes no Porto de Santarém iniciaram em 2013, com um total
de 5 mil toneladas que foram embarcadas na navegação interior. Em 2014 e 2015, não houve
embarques, e as importações cresceram em média 462% ao ano, tendo como principais origens
Bielorrússia, EUA, Canadá e Espanha.
No Gráfico 8 é possível observar a evolução das movimentações de granéis sólidos
minerais no Porto de Santarém.
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Gráfico 8 – Evolução da movimentação de granéis sólidos minerais no Porto de Santarém (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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2.2.2.3.

Granéis líquidos – combustíveis e químicos

Este grupo compreende as movimentações de derivados de petróleo e GLP no
Complexo Portuário de Santarém.

Porto de Santarém
No Porto de Santarém, foram movimentadas 153,9 mil toneladas de derivados de
petróleo em 2015, compreendendo as operações de desembarque de derivados de petróleo e
GLP.
Quanto às movimentações de derivados de petróleo (exceto GLP), estas totalizaram
aproximadamente 146,9 mil toneladas, que foram desembarcadas da navegação interior, com
origem em Manaus. Entre 2010 e 2015, houve um crescimento de 5,9%, em média, ao ano no
total da carga movimentada.
Já as operações de GLP consistem em desembarques de navegação interior que
totalizaram 6,7 mil toneladas em 2015, tendo como origem, de acordo com informações obtidas
durante a visita técnica, o Terminal do Solimões (TESOL), localizado em Coari (AM). Entre 2010
e 2015, essas movimentações mantiveram-se relativamente constantes.
Ressalta-se que o GLP desembarcado é envasado para distribuição em botijões,
conforme apresentado no item 2.2.2.4.
No Gráfico 9, é possível observar a distribuição da movimentação de granéis líquidos
no Porto de Santarém.
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Gráfico 9 – Evolução da movimentação de graneis líquidos no Porto de Santarém (2011-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

TUP Ipiranga
No TUP Ipiranga ocorrem desembarques da navegação interior de derivados de
petróleo (exceto GLP). Em 2015 foram 66,2 mil toneladas, que desde 2010 cresceram 43% em
média ao ano. O Gráfico 10 permite visualizar a evolução da movimentação de granéis líquidos
combustíveis no Terminal.

84

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

PLANO MESTRE

Milhares de toneladas

70
60
50
40
30
20
10
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Etanol Interior Desembarque
Derivados de petróleo (exceto GLP) Interior Embarque
Derivados de petróleo (exceto GLP) Interior Desembarque

Gráfico 10 – Evolução da movimentação de granéis líquidos no TUP Ipiranga (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Cabe ressaltar que, em 2010 e 2011, ocorreram registros de embarques de derivados
de petróleo e, em 2010, desembarques de etanol no Terminal. Entretanto, essas
movimentações deixaram de acontecer.

2.2.2.4.

Carga geral

No ano de 2015, o Complexo de Santarém movimentou 8,4 mil toneladas de cargas,
entre as classificadas como relevantes, respondendo pelo total das movimentações de botijões
de gás no Porto público.
A empresa Fogás, desde 2012, desembarca botijões vazios que são utilizados para o
envase de GLP que chega ao Porto via navegação interior na forma líquida. Parte dos botijões é
distribuída via navegação interior.
Já em 2015, foram desembarcadas 3,6 mil toneladas de botijões vazios e embarcadas
4,8 mil toneladas de botijões cheios, conforme se observa no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Evolução da movimentação de carga geral no Porto de Santarém (20102015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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2.2.3.

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO COMPLEXO
PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Esta seção é dedicada à descrição das operações do Complexo Portuário de Santarém,
no que diz respeito às operações no cais e na retroárea portuária.

2.2.3.1.

Considerações gerais

Para melhor compreensão das operações do Porto de Santarém, é importante, antes
de ater-se à operação de cada mercadoria relevante, o entendimento das normativas de
atracação da Autoridade Portuária.
Os Regulamentos de Exploração dos Portos administrados pela CDP são documentos
que, dentre outros objetivos, estabelecem a destinação operacional e as prioridades de
atracação nos berços.
O regime de atendimento é First Come First Served (FCFS), considerando a chegada da
embarcação na área de fundeio, conforme informada pelo armador ou preposto. A partir dessa
informação, é feito o agendamento no Sistema de Controle de Administração Portuária (SCAP),
para que seja concedida a ordem de atracação.
Há prioridade para atracação de navios de cruzeiro no Berço 101 do cais público do Porto.
Caso haja embarcação não preferencial atracada em berço preferencial, esta deverá
desatracar imediatamente após a chegada de uma embarcação beneficiada pela prioridade do
berço, arcando com os custos da manobra.
As operações portuárias funcionam 24 horas por dia no atendimento às embarcações,
salvo disposições legais e acordos trabalhistas.
A Figura 50 e a Figura 51, a seguir, mostram os principais fluxos operacionais do
Complexo Portuário, identificando com cores diferentes o local de armazenamento e berço
onde ocorre a movimentação de cada mercadoria.
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Figura 50 – Principais destinações operacionais dos berços e armazenagem do Porto de Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Figura 51 – Principais destinações operacionais dos berços e armazenagem da Base Ipiranga Santarém
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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2.2.3.2.

Granéis sólidos vegetais

Grãos vegetais
As operações de grãos vegetais (milho e soja) no Complexo Portuário de Santarém
ocorrem predominantemente nos berços 401 e 402, operados pela Cargill.

Berço 401
No Píer 400, correspondente ao terminal arrendado pela Cargill, são dispostas três torres
pescantes (giratórias e telescópicas) alimentadas por correias transportadoras que direcionam os
carregamentos advindos dos armazéns, e que possibilitam o embarque dos navios no Berço 401.
Nesse processo, apenas uma torre pescante opera por vez, e qual delas é utilizada depende do porão
do navio a ser carregado. Para as operações de embarque de grãos advindos dos armazéns, o fluxo
operacional pode ser descrito conforme o fluxograma ilustrado na Figura 52.
Armazém

Transportador
de correia

Torre pescante

Navio

Figura 52 – Fluxograma das operações de embarque de grãos vegetais no Berço 401 – armazém para navio
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Ainda, de forma simultânea à operação descrita na Figura 52, pode ocorrer embarque
de grãos vegetais vindos diretamente de barcaças no Berço 402, conforme descrito na próxima
seção.

Berço 402
Também no Píer 400, é disposto um descarregador, que realiza o desembarque dos
grãos provenientes das barcaças. A carga pode então ser direcionada para os armazéns ou
diretamente para um navio localizado no Berço 401, conforme o fluxograma da Figura 53, a
seguir.
Barcaça para navio
Barcaças

Descarregador

Torre pescante

Navio

Barcaça para armazém
Barcaças

Descarregador

Transportador
de correia

Armazém

Figura 53 – Fluxograma das operações de desembarque de grãos vegetais no Berço 402
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Figura 54 mostra a operação de desembarque de barcaça para navio e embarque da
armazenagem para navio ocorrendo simultaneamente no Píer 400.

88

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

PLANO MESTRE

Figura 54 – Navio e barcaça atracados no píer operado pela Cargill
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

2.2.3.3.

Granéis sólidos minerais

Fertilizantes
São realizadas movimentações de desembarque de fertilizantes no Berço 101. As
embarcações são de longo curso e, por meio de seus guindastes de bordo com grab, lançam a
carga às moegas e possibilitam o carregamento do caminhão. Após isso, a carga é direcionada a
armazéns, localizados tanto dentro como fora do Porto – a maior parte das operações são na
modalidade de descarga direta. O fluxo operacional é ilustrado na Figura 55.
Grab - Guindaste

Navio

de bordo

Moega

Caminhão

Armazém (dentro
ou fora do Porto)

Figura 55 – Fluxograma das operações de desembarque de fertilizantes no Berço 101
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.2.3.4.

Granéis líquidos combustíveis

Derivados de petróleo (exceto GLP)
Os terminais Raízen e Equador, localizados no Porto Organizado, movimentam
combustíveis derivados de petróleo, como óleo diesel e gasolina. Apesar da Raízen possuir píer
fixo e a Equador, píer flutuante, ambas possuem operações similares. São utilizadas as bombas
das próprias balsas e mangotes para o transporte da carga para dutos, que a conduzem para
tanques de armazenagem. É feita apenas operação de desembarque.
Fora dos limites do Porto Organizado, a Base Ipiranga Santarém também movimenta
os mesmos combustíveis, com operação bastante similar.
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A Figura 56 ilustra o fluxograma das operações de desembarque de combustíveis no
Complexo Portuário.
Balsas-tanque

Mangote

Dutos

Tanques

Figura 56 – Fluxograma das operações de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

GLP
O terminal da Fogás é a única instalação portuária do Complexo que movimenta GLP
na forma de granel líquido. As balsas-tanque atracam no píer do terminal, e a carga é propelida
por meio de bombas das próprias balsas para os dutos, que conduzem a carga aos tanques de
armazenagem ou para balsa fixa. Para a movimentação entre a balsa e os dutos, são utilizados
mangotes, içados por guindaste. O fluxograma da Figura 57 ilustra essas operações.
Guindaste Mangote

Balsas-tanque

Dutos

Tanques ou
balsa fixa

Figura 57 – Fluxograma das operações de GLP no Terminal Fogás
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Figura 58 ilustra a operação de movimentação de GLP no Píer T01 da Fogás.

Figura 58 – Operação de GLP no Píer T01 da Fogás
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

2.2.3.5.

Carga geral

Recipientes para gases comprimidos
No terminal da Fogás, são movimentados botijões de gás GLP. A movimentação ocorre
na modalidade Ro-Ro Caboclo (embarque/desembarque nas balsas apenas do semirreboque do
caminhão) e também na modalidade Ro-Ro convencional (não há desacoplamento de cavalo
mecânico). Nesse último caso, os caminhões são de menor porte e têm como destino a
navegação regional.
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Essas duas operações (Ro-Ro caboclo e convencional) ocorrem em diferentes rampas,
ou seja, pontos de atracação distintos.
O fluxograma da operação dos botijões de gás é ilustrado na Figura 59.
Embarque

Pátio

Caminhão

Locomoção
própria

Barcaça

Locomoção
própria

Pátio

Desembarque

Barcaça

Caminhão

Figura 59 – Fluxograma das operações de recipientes para gás comprimido no Terminal Fogás
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Na Figura 60, é possível visualizar a movimentação de recipientes para gases
comprimidos no Terminal Fogás.

Figura 60 – Movimentação de recipientes para gases comprimidos no terminal da Fogás
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016)

Ressalva-se que 50% da distribuição do GLP envasado ocorre por navegação interior,
conforme detalhado anteriormente; já a outra metade é expedida pelo modal rodoviário.
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2.2.4.

INDICADORES OPERACIONAIS DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE
SANTARÉM

O objetivo deste tópico é mensurar o desempenho do complexo portuário na
movimentação de cargas, buscando identificar os níveis de eficiência operacional das instalações
portuárias. Para isso, são apresentados os indicadores de desempenho para as cargas relevantes
do Complexo Portuário.
Não são apresentados os tempos de espera para o Porto de Santarém, devido ao fato
de o registro do tempo de chegada na base de dados ser igual ao do tempo de atracação para
todas as atracações.

2.2.4.1.

Ocupação dos berços

Ao ser analisada a base de dados da ANTAQ do ano de 2015, verifica-se uma grande
ocorrência de atracações simultâneas no mesmo berço – para dado instante, há mais de uma
embarcação no mesmo ponto de atracação. Por esse motivo, o cálculo do índice de ocupação
pela razão entre as horas utilizadas e as horas disponíveis resulta em valores superiores a 100%
em diversos berços. Assim, optou-se pela adoção dos índices de ocupação disponibilizados pela
Autoridade Portuária, com algumas adaptações.
Apesar de as taxas de ocupação apresentadas pela CDP levarem em consideração
relevante movimentação nos berços 201 e 202 (berços externo e interno do dolfim,
respectivamente), foi informado durante visita técnica que as atracações de grãos vegetais
apontadas nesses berços ocorreram no terminal da Cargill. Posto isso, o índice de ocupação dos
berços 401 e 402, operados pela Cargill, foram considerados como a soma dos índices de
ocupação publicados pela Autoridade Portuária dos berços 201 e 401, e 202 e 402,
respectivamente.
Na Tabela 31, a seguir, são apresentados os índices de ocupação dos berços analisados
neste estudo, referentes às atracações ocorridas no ano de 2015.
Berço

Índice de ocupação (%)

T03 – Equador

57,48%

T02 – Raízen

61,36%

T01 – Fogás

47,11%

Berço 101

30,39%

Berço 401 (Cargill)

96,29%

Berço 402 (Cargill)

87,16%

Tabela 31 – Índices de ocupação dos berços de Santarém (2015)
Fonte: CDP (2016a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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2.2.4.2.

Granéis sólidos vegetais

Os indicadores operacionais dos granéis sólidos vegetais foram calculados
considerando diferentes períodos do ano.
Para as operações envolvendo embarque de longo curso, o ano foi dividido em função
dos períodos de safra e entressafra da soja – fevereiro a julho e agosto a janeiro,
respectivamente. Essa separação é justificada pelas diferentes produtividades observadas
nesses períodos, assim como o volume de movimentação das mercadorias.
Já para as operações de navegação interior, dividiu-se o ano em duas partes devido
aos períodos de cheia e de baixa do Rio Madeira – janeiro a julho e agosto a dezembro,
respectivamente. Essa divisão é motivada pela maior consignação das barcaças e pelo maior
número de barcaças por comboio no período de cheia – na ocasião da elaboração do Plano
Mestre anterior, constatou-se que, nesse período, um comboio utiliza em média 12 balsas em
vez de seis no período de águas baixas.

Milho
A Tabela 32 e a Tabela 33, a seguir, apresentam os indicadores relativos ao embarque
de milho em longo curso no Porto de Santarém.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

51.874

Lote máximo (t/navio)

60.500

Tempo médio de atracação (h/navio)

149,6

Tempo médio de operação (h/navio)

146,9

Tempo médio inoperante (h/navio)
Produtividade (t/navio/hora de operação)
Número de atracações

2,7
354,5
4

Tabela 32 – Indicadores operacionais do embarque de milho em longo curso no Berço 401 (de fevereiro a
julho de 2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

36.433

Lote máximo (t/navio)

60.499

Tempo médio de atracação (h/navio)

106,4

Tempo médio de operação (h/navio)

102,2

Tempo médio inoperante (h/navio)
Produtividade (t/navio/hora de operação)
Número de atracações

4,2
437,8
37

Tabela 33 ‒ Indicadores operacionais do embarque de milho em longo curso no Berço 401 (janeiro e de
agosto a dezembro de 2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

93

PLANO MESTRE

Destaca-se que a produtividade do embarque de milho é maior no período de safra da
carga (entressafra da soja). Outra constatação a ser feita é que a produtividade nesse período
corresponde a 29% da capacidade nominal da linha de expedição de grãos dos armazéns, de
1.500 t/h. Ressalta-se que há também a possibilidade de ocorrer simultaneamente o embarque
direto de barcaça no Berço 402 para navio no Berço 401, cujo equipamento utilizado possui
capacidade nominal de 1.500 t/h.
A Tabela 34 e a Tabela 35, a seguir, apresentam os indicadores relativos ao
desembarque de milho em navegação interior no Porto de Santarém.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

2.399

Lote máximo (t/navio)

2.594

Tempo médio de atracação (h/navio)

11,4

Tempo médio de operação (h/navio)

10,2

Tempo médio inoperante (h/navio)

1,2

Produtividade (t/navio/hora de operação)

315,8

Número de atracações

119

Tabela 34 – Indicadores operacionais do desembarque de milho em navegação interior no Berço 402 (de
janeiro a julho de 2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

1.981

Lote máximo (t/navio)

2.711

Tempo médio de atracação (h/navio)

16,0

Tempo médio de operação (h/navio)

14,6

Tempo médio inoperante (h/navio)

1,4

Produtividade (t/navio/hora de operação)

267,0

Número de atracações

450

Tabela 35 – Indicadores operacionais do desembarque de milho em navegação interior no Berço 402 (de
agosto a dezembro de 2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Verifica-se o que o lote médio no período de águas baixas no Rio Madeira é inferior ao
do período de cheia.
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Soja
A Tabela 36, a seguir, apresenta os indicadores relativos ao embarque de soja em longo
curso no Porto de Santarém, que ocorreu de maneira relevante apenas no período entre
fevereiro e julho.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

54.544

Lote máximo (t/navio)

64.669

Tempo médio de atracação (h/navio)

179,1

Tempo médio de operação (h/navio)

176,7

Tempo médio inoperante (h/navio)
Produtividade (t/navio/hora de operação)
Número de atracações

2,4
317,5
17

Tabela 36 – Indicadores operacionais do embarque de soja em longo curso no Berço 401 (de fevereiro a
julho de 2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Percebe-se que o lote médio da soja é superior ao de milho no período entre fevereiro
e julho, e que a produtividade de movimentação de soja é inferior à de milho e corresponde a
21% da capacidade nominal da linha de expedição.
A Tabela 37, a seguir, apresenta os indicadores relativos ao desembarque de soja em
navegação interior no Porto de Santarém, que ocorreram de maneira relevante apenas nos
períodos de cheia do Rio Madeira.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

2.345

Lote máximo (t/navio)

4.819

Tempo médio de atracação (h/navio)

15,9

Tempo médio de operação (h/navio)

14,8

Tempo médio inoperante (h/navio)

1,0

Produtividade (t/navio/hora de operação)
Número de atracações

279,9
323

Tabela 37 – Indicadores operacionais do desembarque de soja em navegação interior no Berço 402 (de
janeiro a julho de 2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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2.2.4.3.

Granéis sólidos minerais

Fertilizantes
A Tabela 38, a seguir, apresenta os principais indicadores operacionais para a operação
de desembarque de fertilizantes no Berço 101.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

16.045

Lote máximo (t/navio)

26.167

Tempo médio de atracação (h/navio)

208,6

Tempo médio de operação (h/navio)

192,1

Tempo médio inoperante (h/navio)

16,5

Produtividade (t/navio/hora de operação)

146,3

Número de atracações

8

Tabela 38 – Indicadores operacionais do desembarque de fertilizantes em longo curso no Berço 101
(2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A produtividade observada é inferior à verificada em berços do Porto de Paranaguá,
cujo desembarque de fertilizantes também é feito por meio de guindastes de bordo e sem
sistema de correias transportadoras – no ano de 2014, foi verificada a produtividade de 190 t/h.

2.2.4.4.

Granéis líquidos combustíveis e químicos

Derivados de petróleo (exceto GLP)
As tabelas a seguir apresentam os principais indicadores operacionais para a operação
de desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no Complexo Portuário.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

928

Lote máximo (t/navio)

2.824

Tempo médio de atracação (h/navio)

90,1

Tempo médio de operação (h/navio)

87,6

Tempo médio inoperante (h/navio)

2,4

Produtividade (t/navio/hora de operação)

50,8

Número de atracações

108

Tabela 39 – Indicadores operacionais do desembarque de derivados de petróleo no Berço T02 – Terminal
da Raízen (2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

3.865

Lote máximo (t/navio)

6.360

Tempo médio de atracação (h/navio)

449,8

Tempo médio de operação (h/navio)

448,3

Tempo médio inoperante (h/navio)

1,5

Produtividade (t/navio/hora de operação)

9,0

Número de atracações

11

Tabela 40 – Indicadores operacionais do desembarque de derivados de petróleo no Berço T03 – Terminal
da Equador (2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

1.141

Lote máximo (t/navio)

3.359

Tempo médio de atracação (h/navio)

234,2

Tempo médio de operação (h/navio)

231,9

Tempo médio inoperante (h/navio)
Produtividade (t/navio/hora de operação)

2,3
21,1

Número de atracações

58

Tabela 41– Indicadores operacionais do desembarque de derivados de petróleo na Base Ipiranga
Santarém (2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Note-se que a produtividade de desembarque de combustíveis no terminal da Raízen
é na ordem de cinco a seis vezes superior à observada no Terminal da Equador e na Base Ipiranga
Santarém.
A espera média para atracação na Base Ipiranga Santarém é de 12,5 horas.

GLP
A Tabela 42, a seguir, apresenta os principais indicadores operacionais para a operação
de GLP no Complexo Portuário, que ocorrem apenas no píer da Fogás.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

482

Lote máximo (t/navio)

1.952

Tempo médio de atracação (h/navio)

284,8

Tempo médio de operação (h/navio)

247,0

Tempo médio inoperante (h/navio)

37,8

Produtividade (t/navio/hora de operação)

1,4

Número de atracações

13

Tabela 42 – Indicadores operacionais do desembarque de GLP no T01 Píer – Terminal da Fogás (2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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É digno de nota o fato de o terminal operar em função das atividades de envase de
botijões de gás na planta da empresa. Uma suposta baixa produtividade nas operações do píer
não configura problema para o terminal, desde que não comprometa o andamento das
operações na retroárea.

2.2.4.5.

Carga geral

Recipientes para gases comprimidos
A Tabela 43, a seguir, apresenta os principais indicadores operacionais para a
movimentação de botijões de gás no terminal da Fogás, em ambos os sentidos.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

273

Lote máximo (t/navio)

2.351

Tempo médio de atracação (h/navio)

154,0

Tempo médio de operação (h/navio)

134,1

Tempo médio inoperante (h/navio)

19,8

Produtividade (t/navio/hora de operação)

19,4

Número de atracações

51

Tabela 43 ‒ Indicadores operacionais da movimentação de recipientes para gases comprimidos no T01
Ro-Ro – Terminal da Fogás (2015)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.2.4.6.

Navios de cruzeiro

No Porto de Santarém, há a atracação de navios de cruzeiro de forma prioritária no
Berço 101. Os indicadores operacionais são mostrados na Tabela 44, a seguir.
Indicador

Valor

Tempo médio de atracação (h)

9,8

Número de atracações

17

Tabela 44 – Indicadores operacionais de navios de cruzeiro no Berço 101 do Porto de Santarém
Fonte: CDP (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.3.

ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

A análise de meio ambiente do Complexo Portuário de Santarém tem como objetivo
trazer um diagnóstico da situação ambiental, considerando os principais aspectos ambientais da
região do Complexo Portuário em questão. Além disso, é apresentado o atendimento à
legislação pertinente, o licenciamento e a gestão ambiental. As informações e análises
apresentadas neste relatório são baseadas no levantamento de dados e nas entrevistas
realizadas junto à Autoridade Portuária, terminais arrendados e o TUP Base Ipiranga Santarém.
Adicionalmente, foram consideradas as informações obtidas com o Secretaria do Estado de
Meio Ambiente do Pará (SEMAS/PA) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém
(SEMMA).
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2.3.1.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO COMPLEXO
PORTUÁRIO

O Complexo Portuário de Santarém, no estado do Pará, está localizado na baía do Rio
Tapajós, próximo à área de confluência deste com o Rio Amazonas. A região está localizada na
planície Amazônica, apresentando baixa declividade e solos suscetíveis à erosão. Além do uso
econômico para transporte de carga e passageiros, o Rio Tapajós é utilizado para fins de turismo,
lazer, pesca, hidroeletricidade e diluição e assimilação de efluentes.
Visto a importância ecológica e socioeconômica das regiões onde está localizado o
Complexo Portuário de Santarém, é essencial que as atividades portuárias estejam
compatibilizadas com a conservação deste ecossistema, desenvolvendo ações concretas de
proteção e recuperação dos ambientes. Essas ações devem compor uma agenda ambiental
ampla, a ser executada de forma plena e satisfatória, em que são fundamentais: recursos
humanos e financeiros, parâmetros de referências, procedimentos, entre outros instrumentos
de gestão ambiental.

Figura 61 – Localização do Complexo Portuário de Santarém.
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

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 fundamental para avaliações de longo prazo e orientação de decisões de
investimentos, público e privado, na infraestrutura de portos e terminais.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

99

PLANO MESTRE

2.3.1.1.

Estudos Ambientais

Dentre os estudos ambientais levantados neste diagnóstico, destacam-se, além do
Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA), os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA), e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), que são,
de acordo com a Resolução CONAMA nº 001/1986, estudos que podem ser exigidos pelo órgão
ambiental para empreendimentos portuários. Outros estudos recorrentes à atividade portuária
que são úteis para o desenvolvimento deste trabalho são: Estudo Ambiental Preliminar (EAP),
Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) e Relatório de Informação Ambiental
Anual (RIAA).
A Tabela 45 apresenta os principais estudos ambientais identificados do Complexo
Portuário de Santarém.
Porto

Tipo de
estudos

Ano

Órgão licenciador

Observações
Proposição de dez programas ambientais para
acompanhamento e monitoramento dos
impactos causados pelas obras e operação do
píer 300 e sua ponte de acesso.
Relatório de controle ambiental em
atendimento à notificação nº
38905/GEINFRA/CLA/DILAP/2012, visando
atender ao termo de referência do projeto de
ampliação do Porto de Santarém.

Porto de
Santarém

PCA

2014

SEMAS/PA

Porto de
Santarém

RCA

2014

SEMAS/PA

Porto de
Santarém

RIAA

2014

SEMAS/PA

Relatório Anual Ambiental – Companhia Docas
do Pará – Porto de Santarém

Porto de
Santarém

Análise
laboratorial

2016

SEMAS/PA

Relatório de Ensaio de água subterrânea –
Laudo n° 020/2016

Porto de
Santarém

Relatório de
salvamento
arqueológico

2010

SEMAS/PA

Salvamento arqueológico no sítio PA-ST 42:
Porto de Santarém

Tabela 45 – Principais estudos ambientais identificados no Porto Público do Complexo Portuário de
Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Arrendatários

Tipo de
estudos

Ano

Órgão
licenciador

Cargill

EIA/RIMA

2008

SEMAS/PA

Cargill

RIMA

2010

SEMAS/PA

Cargill

RIAA

2015

SEMAS/PA

Cargill

Relatório de
Monitoramento
de emissões
atmosféricas

2015

SEMAS/PA

100

Observações
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental realizado
como exigência da SEMAS para
prorrogação da LO.
Relatório de Impacto Ambiental revisado e
atualizado – 2010 – e regularização e
expansão do Terminal Fluvial de Granéis
Sólidos da Cargill Agrícola S.A., localizado
no Porto de Santarém (PA).

Relatório referente à coleta de material
particulado em suspensão realizada em
abril de 2016.
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Arrendatários

Tipo de
estudos

Ano

Órgão
licenciador

Cargill

Relatório de
avaliação do
nível de pressão
sonora

2016

SEMAS/PA

Mapeamento dos ruídos internos
produzidos pela empresa, em
cumprimento à NBR 10.151 (ABNT, 2000).

Equador

PCA

2011

SEMAS/PA

Plano de Controle Ambiental elaborado
para o atendimento da LO nº 2323/2008.

Fogás

RIAA

2015

SEMAS/PA

Relatório de Informações Ambientais Anual
elaborado como atendimento às
condicionantes da LO nº 3010/2009

Raízen

Qualidade da
água
subterrânea

2015

SEMAS/PA

16° Monitoramento Analítico da Água
Subterrânea

Raízen

RIAA

20132014

SEMAS/PA

Relatório de Informações Ambiental Anual
como atendimento às condicionantes da
LO nº 3007/2009

Observações

Tabela 46 – Principais estudos ambientais identificados na empresa arrendatária do Complexo Portuário
de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

TUP
Base Ipiranga
Santarém

Tipo de
estudos

Ano

Órgão
licenciador

Observações

RIAA

2015

SEMAS

Relatório de Informações Ambientais Anual
elaborado como atendimento às
condicionantes da LO nº 7753/0213

Tabela 47 – Principais estudos ambientais identificados nos Terminais de Uso Privado do Complexo
Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O levantamento dos estudos ambientais referentes à região do Complexo Portuário de
Santarém demonstra que, além do controle ambiental feito pela atividade portuária, os estudos
aumentam o conhecimento sobre características específicas da região, inserindo a atividade no
gerenciamento ambiental do local.

2.3.1.2.

Planos e Programas Ambientais

Os planos e programas de controle e gestão ambiental e de segurança do trabalho
baseiam-se em um conjunto de metodologias e ações com objetivo de mitigar os impactos
ambientais, os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, conduzindo as atividades
potencialmente poluidoras de maneira a atender a legislação vigente sobre a atividade
portuária.
Nesse aspecto, o presente relatório irá apresentar a situação atual e os principais
resultados dos Planos e Programas Ambientais desenvolvidos (Figura 62) no Complexo Portuário
de Santarém, divididos de acordo com suas características.
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Figura 62 - Planos e Programas Ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Cabe destacar que o documento aqui apresentado não tem por objetivo esgotar as
informações e os resultados dos Programas Ambientais, mas, sim, apresentar, à luz da
documentação obtida, as particularidades identificadas nos principais documentos coletados,
refletindo as características da região em estudo, em consonância com os objetivos do Plano
Mestre.

Programas de Monitoramento
Como exemplo de programas de monitoramento contínuos realizados na região do
Complexo Portuário de Santarém, podem ser destacados aqueles relacionados à qualidade das
águas, realizados pela Companhia Docas do Pará (CDP), terminais arrendados e TUP Base
Ipiranga Santarém, em cumprimento às condicionantes de suas licenças ambientais vigentes.
Em sequência, serão apresentados os principais resultados dos programas de
monitoramento realizados na região do Complexo de Santarém.

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
A má qualidade do ar pode ter diversos efeitos negativos sobre a saúde humana e ser
um redutor da qualidade de vida dos trabalhadores portuários. Assim, é sugerido que sejam
mantidas medições de qualidade do ar na área portuária e que seja oferecida uma possível
solução para os passivos ambientais gerados pelas atividades desenvolvidas na área, de modo a
garantir a boa qualidade ambiental e a saúde dos trabalhadores.
Baseado nos levantamentos feitos para este diagnóstico, um dos principais
monitoramentos da qualidade do ar realizados no Complexo Portuário de Santarém foi para o
diagnóstico do meio físico do EIA/RIMA do arrendatário Cargill, publicado em 2008 (CPEA, 2008).
Para o estudo de qualidade do ar, foram elaboradas duas campanhas de medidas, uma em 2005
e outra em 2006, sendo analisados dois pontos em cada campanha. Os parâmetros
normalmente medidos foram partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (PI),
fumaça, Dióxido de enxofre (SO2), Dióxido de nitrogênio (NO2), Monóxido de nitrogênio (NO),
Monóxido de carbono (CO), Ozônio (O3) (CPEA, 2008).
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Na primeira campanha foi analisado um ponto no pátio em frente ao prédio
administrativo e armazém de soja; além do ponto próximo à Reicon. Já em 2006 foram
analisados pontos no pátio em frente à portaria do terminal de passageiros da CDP e no Pátio
em frente ao píer da Cargill. As campanhas realizadas foram para a mensuração de PTS no ar
(CPEA, 2008).
Na primeira campanha de coletas, os dois pontos apresentaram-se dentro do
regulamentado pela Resolução CONAMA nº 003 (BRASIL, 1990), que preconiza que os níveis não
pode àpassa àdeà àμg/ ³àdeàPT“.àj à aà a pa haàdeà
àoàpo toà oàte i alàdeàpassagei osà
daà CDPàap ese touà í di esà deà at à
àμg/ ³à deà PT“, o que contraria a norma válida (CPEA,
2008). Esses resultados podem estar ligados à descarga de madeira no terreno, com grande
acúmulo de terra, não estando diretamente ligada à atividade da Cargill (CPEA, 2008).
De acordo com o observado, o órgão ambiental licenciador exige monitoramento de
emissões atmosféricas e qualidade do ar apenas para a empresa arrendatária Cargill (SEMAS/PA,
2016). O último monitoramento de material particulado em suspensão, realizado em abril de
2016 pela empresa arrendatária, incluiu apenas um ponto de análise (RCLF MEDIÇÕES
AMBIENTAIS, 2016). O segundo ponto que seria analisado está localizado em uma área que
atualmente está em obras e, por esse motivo, está isolado temporariamente (RCLF MEDIÇÕES
AMBIENTAIS, 2016). Além disso, foram realizadas quatro coletas, uma a cada seis dias, e as
concentrações de PTS variaram de 17,98 µg/m³ a 55,92 µg/m³, sendo todas inferiores ao limite
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 003/1990, que é de 240 µg/m³ (RCLF MEDIÇÕES
AMBIENTAIS, 2016).
No último RIAA disponibilizado pela empresa arrendatária, referente ao ano de 2015,
a empresa relatou a impossibilidade de monitoramento de emissões no secador de grãos,
devido à estrutura das instalações do terminal não permitirem a execução dos monitoramentos
solicitados na LO, conforme Ofício nº 13/2013 encaminhado ao órgão licenciador (CARGILL
AGRÍCOLA, 2015).
Observou-se que na região do Complexo Portuário de Santarém, em função das cargas
manuseadas, a Cargill é a única que tem a exigência de monitoramento da qualidade do ar em
suas condicionantes pelo órgão ambiental licenciador.

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos
principais fatores limitantes ao desenvolvimento regional. Além disso, o monitoramento da
qualidade das águas em regiões aonde se desenvolve a atividade portuária é de suma
importância para a verificação e a mitigação de possíveis impactos causados pela contaminação
dos corpos hídricos.
A CDP, como parte de seu Plano de controle ambiental para o Porto de Santarém,
publicou em 2014 os resultados do monitoramento da qualidade das águas superficiais na área
afetada diretamente pelo empreendimento (PLANAVE, 2014b). Para isso, foram coletadas
amostras em cinco pontos distintos, com o objetivo de avaliar os seguintes parâmetros:
temperatura (in situ), mercúrio, turbidez (in situ), níquel, pH (in situ), fósforo, condutividade (in
situ), zinco, oxigênio dissolvido (OD) (in situ), nitrogênio amoniacal, profundidade (in situ),
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nitrato, boro, nitrito, cádmio, coliformes totais, chumbo, óleos e graxas, cobre, sulfetos, cromo,
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) e ferro dissolvido (PLANAVE, 2014b).
Dentro dos parâmetros analisados, a grande maioria esteve de acordo com a legislação
e alguns apresentaram valores fora dos limites estipulados pela Resolução CONAMA nº 357
(BRASIL, 2005), como o oxigênio dissolvido, pH e coliformes totais (PLANAVE, 2014b). Em relação
a OD e coliformes totais, é importante citar a baixa cobertura de rede coletora de esgoto
sanitário no município de Santarém. Dessa forma, as baixas concentrações de OD e altas
concentrações de coliformes podem ser resultantes da contaminação por efluentes sanitários.
Todos os metais apresentaram valores dentro do normatizado, inclusive na maior parte das
análises nem foi detecta a presença de metais, com exceção do alumínio quem foi detectado
em apenas um ponto amostral (PLANAVE, 2014b). Mesmo o alumínio que só apresentou um
ponto em inconformidade tem sua presença na área descrita como fato normal, por já fazer
parte da composição do solo da região (PLANAVE, 2014b).
Foi diagnosticada, também, a presença de naftaleno, elemento presente em
combustíveis fósseis (PLANAVE, 2014b). Sua presença nas águas da área de influência do
Complexo Portuário pode ter relação com a movimentação de embarcações, nesse sentido,
pequenas embarcações locais mais antigas geralmente são responsáveis por esse tipo de
contaminação já que derramam acidentalmente óleos e combustíveis. O carregamento de
resíduos de combustíveis das ruas da cidade por água da chuva também é outro fator que
contribui para a presença de resíduos de combustíveis na água. Já os elementos da série
nitrogenada apresentaram-se todos dentro dos limites normatizados, visto que óleos e graxas
não foram detectados, assim como fósforo (PLANAVE, 2014b). A concentração de sólidos
suspensos mostrou-se dentro do estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005),
assim como o nível de sólidos dissolvidos, que se apresentou fora da norma em um único ponto
(PLANAVE, 2014b).
Em relação à qualidade da água de abastecimento, o RIAA de 2014 do Porto de
Santarém traz um relatório de monitoramento (PLANAVE, 2014b). Nesse documento consta que
o abastecimento do Porto é realizado através da captação de água de dois poços profundos,
outorgados pela SEMAS/PA, e que o tratamento é feito por dosadores de cloro e a água segue
para os reservatórios que alimentam a rede de água desse Porto (PLANAVE, 2014b).
Foi avaliada a qualidade da água de abastecimento em relação ao atendimento à
Portaria MS nº 2.914, de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011e), que trata do padrão de
potabilidade da água para consumo humano. Foram realizadas análises nos meses de janeiro,
março, maio, junho, agosto e setembro de 2014, sempre para os seguintes pontos: caixa d'água,
cisterna e copa (UFPA, 2016). Em todas as análises, os parâmetros pH e coliformes totais
encontraram-se acima do permitido pela Portaria em pelo menos um dos três pontos analisados
em cada campanha de amostragem (UFPA, 2016).
O pH da água de abastecimento, em sua maioria, inferior a 6 (UFPA, 2016), ficou
semelhante ao pH geralmente encontrado no monitoramento da qualidade das águas
superficiais (PLANAVE, 2014b), visto que essas águas abastecem o lençol freático, de onde são
retiradas para abastecimento. Mesmo as características do solo sendo fundamentais para
definir os valores de pH da água subterrânea, tal resultado é influenciado pela qualidade das
águas do Rio Tapajós, que vem apresentando pH baixo, de acordo com os resultados dos
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monitoramentos de qualidade das águas superficiais apresentados nos últimos relatórios
avaliados (PLANAVE, 2014b).
Em relação aos coliformes totais presentes na água de abastecimento, mesmo que
algumas amostras apresentem concentrações extremamente baixas (UFPA, 2016), a Portaria MS
nº 2.914 (BRASIL, 2011e) estabelece a ausência de coliformes em amostra de 100 ml. A
contaminação da água por coliformes pode ter relação com a contaminação do lençol freático
por efluentes sanitários tratados por fossa séptica, visto que não é comum a presença de
coliformes em águas subterrâneas. A contaminação pode ocorrer por uma desinfecção por cloro
insuficiente, ou por alguma contaminação posterior ao tratamento com cloro.
As últimas análises de qualidade da água de abastecimento foram realizadas em junho
de 2016 nos seguintes pontos: saída da caixa d'água, cisterna, copa e hidrante fluvial 6 (UFPA,
2016). As análises demonstraram a ausência de coliformes, estando, assim, de acordo com a
Portaria MS nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011e). No hidrante fluvial 6 foi identificada a presença de
concentrações de ferro e turbidez acima do permitido (UFPA, 2016). Esses parâmetros podem
estar diretamente ligados ao material do próprio hidrante. Para todas as amostras o pH se
manteve abaixo do estipulado para consumo humano, o qual, segundo a legislação, deveria
estar entre 6 e 9,5 (UFPA, 2016). A correção do pH pode ser realizada com alcalinização da água
após a cloração, procedimento que normalmente é realizado com adição óxido de cálcio ou
hidróxido de sódio – também pode ser realizado através da passagem da água por um leito de
rochas calcárias.
A empresa arrendatária Fogás apresenta em seus laudos de monitoramento de água
superficial, realizados em janeiro de 2016, o resultado para nove pontos de coleta (ECOSEGME,
2016). A grande maioria dos pontos (sete) apresentam todos os resultados dentro de
conformidade, porém dois pontos de coleta apresentaram resultados fora do preconizado pela
Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005), sendo ambos a jusante das instalações do
arrendatário, e um desses pontos fica no ponto de lançamento de efluentes do arrendatário
(ECOSEGME, 2016). Ambos os pontos descritos apresentam inconformidade para fósforo e DBO
(ECOSEGME, 2016). A presença desses parâmetros fora do preconizado pela resolução citada é
normalmente ligado a despejos de efluente doméstico.
O arrendatário Raízen realiza o monitoramento da água subterrânea, com intuito de
identificar possíveis passivos ambientais decorrentes de vazamentos de combustíveis. São
avaliados parâmetros relativos a composição química de combustíveis, BTEX (Grupos de
hidrocarbonetos benzeno, tolueno, etil-benzeno e xilenos) e HPA (Hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos) (PRESSA ENGENHARIA, 2015).
Para o monitoramento de novembro de 2015, dos seis poços de coleta existentes, dois
encontravam-seà se osà devidoà à altaà va iaç oà deà ívelà d’ guaà doà o poà híd i oà adja e teà aà
época da análise (PRESSA ENGENHARIA, 2015). Os quatro poços analisados atestaram que, para
os parâmetros BTEX e HPA, a água subterrânea está de acordo com os valores estabelecidos na
Resolução CONAMA nº 420 (BRASIL, 2009), evidenciando que não há contaminação por
combustíveis no solo do local (PRESSA ENGENHARIA, 2015). Vale salientar a importância de
incluir poços de monitoramento ao redor dos tanques de armazenamento de combustíveis, para
que o sentido do escoamento subterrâneo do lençol freático não seja fator interveniente na
identificação da presença de combustíveis no solo.
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Verificou-se que os resultados das análises do EIA da Empresa Brasileira de Porto de
Santarém (FADESP, 2015) estão condizentes com as análises realizadas pela CDP e seus
arrendatários, indicando que a contaminação do Rio Tapajós, observada em alguns parâmetros
de qualidade, pode estar relacionada diretamente com efluentes domésticos oriundos do
município de Santarém, devido à baixa cobertura de coleta e tratamento de esgoto.

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos
A sedimentação de partículas minerais, como areia, silte e argila, matéria orgânica e
etaisà osà o posàd’ guaà àu àp o essoà atu alàeàpossuiài po ta teàfu ç oàe ológi aà aà adeiaà
trófica. Os sedimentos são oriundos de erosão pluvial, fluvial, eólica e marinha, dentre outros
processos, e acumulam-se em regiões baixas, como os estuários. Por outro lado, atividades
antropogênicas afetam negativamente a qualidade e quantidade dos sedimentos, como a
supressão de vegetação e o lançamento de efluentes domésticos e industriais sem o tratamento
ade uadoàe à o posàd’ gua. São fatores que contribuem para o acúmulo de substâncias tóxicas
e a eutrofização do ambiente aquático, impactando não somente o ecossistema marinho, mas
também as atividades humanas. Atuam, ainda, como uma fonte secundária de poluição,
liberando contaminantes e propagando a poluição em diversos níveis da cadeia trófica.
O sedimento desempenha um papel fundamental na qualidade da água, pois acumula
e, em muitos casos, redistribui espécies químicas à biota. Em razão disso, o monitoramento da
qualidade do sedimento passa a ter uma significativa importância como ferramenta de
avaliação.
O Relatório de Controle Ambiental de 2014 da CDP, voltado para a obra de ampliação
do Píer 300, apresenta os resultados do monitoramento da qualidade dos sedimentos realizados
para o estudo (PLANAVE, 2014b). Os resultados obtidos são comparados com os valores
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 454 (BRASIL, 2012b) e com os resultados obtidos pelo
EIA da Cargill de 2008 (CPEA, 2008). Em se tratando da granulometria dos sedimentos do Rio
Tapajós na área avaliada, quatro dos cinco pontos apresentaram predominância de areia muito
fina, e no outro ponto amostrado predominou areia média.
Foram avaliados os metais cádmio, cobre, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, zinco,
além do semimetal arsênio (PLANAVE, 2014b). Todos os parâmetros analisados encontraram-se
de acordo com a Resolução CONAMA nº 454 (BRASIL, 2012b). Os metais chumbo e cobre
apresentaram concentrações inferiores ao nível 1 da Resolução (BRASIL, 2012b), tanto no
estudo do RCA da CDP (PLANAVE, 2014b), quanto para o EIA da Cargill (CPEA, 2008) o nível 1 é
o nível mais restritivo. Já o cromo ficou abaixo do nível 2 no estudo de 2013 (PLANAVE, 2014b)
e abaixo do nível 1 no estudo de 2008 (CPEA, 2008).
Para o zinco e o níquel, ambos os estudos apontaram concentrações abaixo do nível 1,
porém as concentrações encontradas no estudo de 2013 (PLANAVE, 2014b) foram maiores que
as encontradas no estudo de 2008 (CPEA, 2008). Situação semelhante ocorreu com o arsênio e
o cádmio, visto que o estudo de 2013 apresentou concentrações abaixo no nível 1 (PLANAVE,
2014b), enquanto no estudo de 2008, devido ao limite de detecção do método de análise, não
foram identificados tais elementos (CPEA, 2008). Comparando as concentrações dos estudos de
2008 (CPEA, 2008) e 2013 (PLANAVE, 2014b), percebeu-se um pequeno aumento na
concentração de alguns metais, mesmo com todos os parâmetros dentro dos limites da
resolução. Este aumento pode ter ligação com a dificuldade em controlar a atividade de
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mineração ao longo do Rio Tapajós, que acaba liberando estes metais na água, sendo
transportados e depositados ao longo do rio.
Os parâmetros Carbono orgânico total (COT), nitrogênio obtido pelo método kjeldahl
e fósforo ficaram dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 452 (BRASIL,
2012b), tanto para o estudo de 2013 da CDP (PLANAVE, 2014b), quanto para o estudo de 2008
da Cargill (CPEA, 2008), os quais identificaram que não houve variações significativas para esses
parâmetros. Também foi avaliada no estudo mais recente a concentração de coliformes totais,
que mostrou as seguintes concentrações: 390 NMP/100 ml, 16000 NMP/100 ml e 9200
NMP/100 ml nos pontos P1, P2 e P3, respectivamente, sendo que o limite de detecção do
método era 16000 NMP/100 ml (PLANAVE, 2014b). Salienta-se que não é estipulado limite para
o parâmetro dos coliformes totais, contudo, essas concentrações corroboram com as análises
de qualidade das águas superficiais (UFPA, 2016), que indicam contaminação do Rio Tapajós por
esgotos domésticos.

Programa de Monitoramento da Biota, de Bioindicadores e Biomonitores
O monitoramento da qualidade dos ecossistemas aquáticos é essencial na prevenção
de danos aos recursos hídricos e à biota, além de ser uma ferramenta importante para a Gestão
Ambiental Portuária, pois atua no controle da degradação dos ecossistemas aquáticos e na
implementação de medidas de conservação da biodiversidade, através da minimização dos
impactos oriundos da atividade portuária.
O EIA/RIMA do terminal arrendado da Cargill, de 2008 (CPEA, 2008), apresentou um
estudo completo da biota aquática, com destaque para seu uso como bioindicador voltado ao
biomonitoramento. O estudo foi realizado em sete pontos distintos, sendo dois pontos
localizados no lado direito da esteira transportadora de grãos da Cargill, dois pontos no lado
esquerdo da esteira, dois pontos ao lado externo do píer e um ponto de controle em uma região
fora da área de influência do Porto, sendo que as coletas foram realizadas em dois períodos
(chuvoso e seco) (CPEA, 2008).
Para os estudos de macrofauna bentônica, os organismos foram separados em três
grupos distintos. O primeiro grupo tem como característica principal a necessidade de elevadas
concentrações de Oxigênio dissolvido na água (OD). Esse grupo é formado por representantes
das ordens de insetos aquáticos Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera (CPEA, 2008).
O segundo grupo é formado por espécies encontradas em ambientes com menor
concentração de OD do que o primeiro grupo, mas, ainda assim, possui necessidade de oxigênio
presente. Esse grupo é formado por uma grande variedade de insetos aquáticos e outros
invertebrados, incluindo moluscos, bivalves e algumas famílias de Diptera e, principalmente,
representantes das ordens Heteroptera, Odonata e Coleoptera (CPEA, 2008).
O terceiro grupo é formado por organismos presentes em ambiente anóxicos (sem
oxigênio dissolvido), sendo predominantes em ambientes com poluição ambiental, porém
presentes nos mais diversos ambientes, sendo os principais representantes desse grupo são os
Oligochaeta, Chironomidae (CPEA, 2008). Ressalta-se que a baixa concentração de OD é
considerada um indicativo de poluição ambiental, inclusive tendo um valor mínimo previsto na
Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005).
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Os resultados mostram uma predominância de certos grupos, como o de Oligochaeta
no período chuvoso, que, juntamente com as Dipteras, forma aproximadamente 87% do total
de organismos encontrados em ambos os períodos (CPEA, 2008).
Diante da classificação dos organismos em três grupos, foi verificada a prevalência dos
organismos do terceiro grupo, dessa forma indicando regiões de depleção de oxigênio,
corroborando com estudos anteriores, que mostram esses organismos como bioindicadores de
águas em estado anóxico na região amazônica (CPEA, 2008).
Assim os resultados desse estudo demonstram a necessidade de aprofundamento dos
monitoramentos ambientais, incluindo a evolução da comunidade bentônica como indicador
ambiental de alta relevância em regiões de sensibilidade ambiental, como a do Complexo
Portuário de Santarém.

Programa de Monitoramento da Água de Lastro
A água de lastro tem objetivo de dar estabilidade aos navios em meio a variações no
peso das embarcações devido às cargas que transportam. Com isso, um navio acaba trocando
água de lastro em diversos portos pelo mundo e transportando essa água através do globo,
gerando o risco de impactos ambientais através da inserção de espécies exóticas no ambiente
quando se realiza o descarte de forma inadequada.
A Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), agência especializada
e vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), sugere critérios e procedimentos para os
navios por meio de uma proposição da Convenção Internacional sobre Controle e Gestão de
Água de Lastro e Sedimentos de Navio (Raaymakers,2002). Assim, foi estabelecido que os navios
em viagem internacionais devem trocar no meio do oceano a água de lastro coletada nos portos
de origem. O objetivo dessa norma é evitar a transferência de espécies exóticas de uma região
para outra do globo.
A ausência de controle desta atividade pode causar desequilíbrio ecológico, danos à
saúde pública e prejuízos econômicos, principalmente com o setor aquaculturista, pesqueiro e
de produção energética, além da perda de competitividade na atividade portuária em relação
aos portos que já realizam esse tipo de monitoramento.
A Marinha do Brasil estabelece normas específicas para gerenciamento da água de
lastro e atualmente é responsável pela fiscalização das atividades de lastreamento em águas
brasileiras (BRASIL, 2014a). Suplementarmente à atividade de fiscalização da Marinha do Brasil,
os órgãos ambientais têm estabelecido condicionantes para que os portos, em seus programas
de monitoramentos, também incluam o monitoramento de água de lastro.
Atualmente, a CDP não realiza o controle e o monitoramento da água de lastro,
tampouco é uma exigência do órgão ambiental na região. O terminal arrendado Cargill S.A.
possui um subprograma de controle do lançamento da água e sedimento de lastro, de acordo
com as diretrizes das Normas da Marinha (NORMAN) nº 20/DPC (BRASIL, 2014b), sendo de
responsabilidade da agência de navegação, a implementação do Gerenciamento de Água de
Lastro em cada navio que atraca no terminal.
As empresas arrendatárias Raízen, Equador, Fogás e TUP Base Ipiranga Santarém não
realizam monitoramento de água de lastro.
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Programa de Controle e Monitoramento de Emissões Sonoras
Altos níveis de ruídos podem causar desconforto para a população circunvizinha e
trabalhadores do porto, chegando até a se tornar um problema de saúde pública. Além disso, a
exposição prolongada a altos níveis de ruídos pode causar irritabilidade, estresse e fadiga,
impactando na capacidade de concentração e produtividade dos trabalhadores portuários,
aumentando a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho. Por isso, o monitoramento
de ruído ambiental é um procedimento recomendável e exigido constantemente pelos órgãos
ambientais em seus processos de licenciamento ambiental, para analisar se os ruídos presentes
no ambiente são ou não prejudiciais – e, caso sejam, deve-se possibilitar que eles sejam
mitigados.
Segundo o levantamento realizado neste diagnóstico, identificou-se que a Cargill, em
seu EIA/RIMA de 2008, monitorou, durante um período, 24 pontos, sendo dois dias de
monitoramento com o terminal em operação e um dia com o terminal não operante (CPEA,
2008). Os resultados obtidos foram comparados com a norma Norma Brasileira (NBR) 10.151
(ABNT, 2000), que trata da avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da
comunidade, tomando como base os valores estabelecidos para áreas com atividade industrial,
sendo 70 dB para o período diurno e 60 dB para o período noturno.
Os valores dos níveis de ruídos encontrados nos dias com e sem operação ficaram
próximos, verificando-se apenas um pequeno aumento nos dias de operação (CPEA, 2008). Nove
pontos ultrapassaram os 70 dB no dia sem operação e dez pontos no dia com operação. O nível
de ruído máximo identificado foi de 81,3 dB ao lado do secador de grãos (CPEA, 2008). Esse valor
encontra-se abaixo do valor estipulado pela Norma Regulamentadora (NR) 15 (BRASIL, 1978b),
de segurança do trabalho para atividades e operações insalubres, no que diz respeito aos limites
de tolerância de exposição dos trabalhadores a ruídos contínuos. A conclusão do EIA/RIMA da
Cargill é que a população não sofre impacto referente ao nível de ruído do empreendimento,
visto que a residência mais próxima do primeiro ponto de medição fica a 260 m de distância do
portão de entrada de caminhões da Cargill (CPEA, 2008).
A Cargill tem como condicionante, em sua licença de operação (LO) nº 9708
(SEMAS/PA, 2016), adotar medidas que mantenham os níveis de pressão sonora de todos os
setores do empreendimento dentro dos limites da NBR 10.151 (ABNT, 2000) e fazer
monitoramento de ruídos de acordo com a frequência estipulada na licença ambiental. De
acordo com o último relatório, referente ao mês de maio de 2016, foram feitas medições em
cinco pontos distintos, nos períodos diurno e noturno. Todos os pontos apresentaram níveis de
ruídos máximos abaixo do limite de 70 dB, durante o dia, e abaixo de 60 dB, durante a noite,
garantindo os níveis dentro do padrão normatizado (SALDANHA, 2016).
A CDP informou que não realiza o monitoramento de ruídos no Porto, em função das
características de operação; tampouco é uma exigência do órgão ambiental. Para os outros
terminais arrendados e para o TUP Base Ipiranga Santarém, o órgão ambiental também não
exige o monitoramento de ruídos.
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Programas de Gerenciamento
Em relação ao gerenciamento ambiental, que são instrumentos de Gestão Ambiental
portuária, os portos podem ser tratados de forma diferente de acordo com a sua situação, se já
instalados ou ainda a instalar. No caso de empreendimentos já instalados, como a maioria dos
portos brasileiros, 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. Porém, nesse caso, a recuperação de impactos ambientais deve ser realizada
concomitantemente à atividade portuária, ou seja, os gastos econômicos tendem a ser
minimizados. Como exemplo de Programas de Gerenciamento para a região do Complexo
Portuário de Santarém, podem ser destacados aqueles relacionados ao gerenciamento de riscos
e atendimento a emergências e aos resíduos sólidos e efluentes.
Em relação ao gerenciamento de riscos, as ações devem ser desenvolvidas de forma
individual pelo Porto Público, pelos seus arrendatários e pelo TUP Base Ipiranga Santarém. A
CDP possui Plano de Gerenciamento de Riscos aprovado para o Porto Público de Santarém (PMS,
2012), assim como as empresas arrendatárias Fogás (MARTINS, 2013), Equador e Raízen. A
empresa arrendatária Cargill possui Plano de Ação de Emergências (PAE), e o TUP Base Ipiranga
Santarém afirmou também possuir Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
O gerenciamento de riscos tem como premissas básicas estabelecer requisitos,
orientar e recomendar ações de gestão para prevenir a ocorrência de acidentes ambientais que
possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores portuários, bem como a
segurança da população do entorno e o meio ambiente. Alguns dos riscos de acidentes
relacionados à atividade portuária são: vazamento de combustíveis, produtos químicos e outras
cargas, os quais podem contaminar o ar, o solo, e a água, além de riscos de incêndios. Assim, o
gerenciamento de riscos tem destaque na preservação da integridade do meio ambiente, da
infraestrutura portuária, dos funcionários e dos cidadãos em geral, servindo, também, de
subsídio para a elaboração do PAE dos portos.
As principais medidas preventivas e mitigatórias adotadas pela Autoridade Portuária
de Santarém, nesse sentido, foram a elaboração de planos, normas e procedimentos que
aumentem a segurança dos trabalhadores e garantam que os riscos de acidentes sejam
minimizados. Também foram implementados treinamentos para funcionários do Porto e de
empresas que prestam trabalhos dentro da área portuária. Além disso, propõem-se a adquirir e
melhorar seus equipamentos, instalações e sinalização, reduzindo ainda mais o risco de
acidentes e agilizando o atendimento em casos de eventualidades.
A empresa Fogás estabelece em seu PGR (MARTINS, 2013) os perigos das atividades
realizadas, assim como em seus produtos e serviços, através de metodologia desenvolvida para
a avaliação de risco. Dessa forma, chegam a um método que avalia os riscos dos produtos entre
desprezível, pequeno, moderado, significante e excessivo. Os graus de riscos de acidente,
ergonomia, agentes biológicos e comportamental são avaliados pelo produto entre a
probabilidade e severidade, sendo a primeira estabelecida de acordo com a frequência de
execução da atividade, e a segunda com a gravidade do dano, sendo classificada entre
levemente prejudicial, prejudicial e extremamente prejudicial (MARTINS, 2013). Ao fim da
análise todos os riscos são avaliados em cinco categorias, que destacam a necessidade ou não
de intervenção no setor (MARTINS, 2013).
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Em relação ao atendimento a emergências, o Porto de Santarém e seus terminais
arrendados Cargill, Raízen e Equador possuem plano de emergência individual, assim como o
TUP Base Ipiranga Santarém. Por outro lado, a empresa arrendatária Fogás afirmou não possuir
Plano de Emergência Individual (PEI).
O PEI é uma exigência da Resolução CONAMA nº 398 (BRASIL, 2008) para portos
organizados, instalações portuárias, terminais, entre outros, que devem dispor de Plano de
Emergência Individual para exercerem suas atividades.
Além disso, o Plano de Emergência Individual tem valor especial para contingenciar e
mitigar situações de alto potencial em causar impactos severos sobre o meio ambiente e a saúde
pública (no caso, derramamento de óleos em águas de jurisdição nacional, acarretando em
contaminação do solo e, principalmente, da água, afetando fauna e flora).
A Cargill possui Plano de Emergência Individual aprovado e tem como objetivo o
combate derrame zero de óleos e combustíveis nas águas do Rio Tapajós, mas assegura, através
do PEI, que em caso de algum acidente, possam ser tomadas medidas imediatas e ordenadas de
modo a mitigar os danos ao ambiente que em estão inseridos (CARGILL AGRÍCOLA, 2015). Como
os principais produtos da Cargill são grãos, os maiores danos ao ambiente, no tocante ao
objetivo do PEI, seriam causados por derramamento ou vazamento de óleos combustíveis, óleos
lubrificantes e hidráulicos, gasolina e graxas, todos oriundos de equipamentos e barcos
utilizados no terminal (CARGILL AGRÍCOLA, 2015).
O PEI dos terminais arrendados Raízen e Equador foca na contenção e no atendimento
de derramamento de óleo e combustível, sendo esses os principais produtos movimentados no
terminal (PETRÓLEO SABBÁ, 2013; DISTRIBUIDORA EQUADOR, 2015). Para o atendimento de
emergências são previstas algumas situações, como interrupção de descarga, contenção de
derramamento, ruptura de mangotes, tubulações e tanques (PETRÓLEO SABBÁ, 2013;
DISTRIBUIDORA EQUADOR, 2015). Assim, o PEI prevê atender diferentes áreas, como terra, rio
e outras áreas sensíveis. Também descreve os procedimentos para fazer a limpeza das áreas
atingidas, assim como o local de descarte dos resíduos gerados no atendimento às situações de
risco (PETRÓLEO SABBÁ, 2013; DISTRIBUIDORA EQUADOR, 2015). O treinamento de pessoal
também é previsto, sendo esse o ponto essencial para que se garanta um atendimento eficaz
para as situações descritas no PEI.
Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, o planejamento das atividades é
voltado para evitar que os resíduos gerados pelo Porto de Santarém, por seus arrendatários e
pelo TUP Base Ipiranga Santarém sejam fonte direta ou indireta de poluição ambiental. Em razão
dessa necessidade, são desenvolvidas ações que permitam o correto processo de coleta,
acondicionamento, transporte e destinação final desses resíduos.
Entre os resíduos normalmente encontrados nos portos estão os oriundos de operação
e manutenção dos terminais, da carga e das embarcações. As ações implementadas permitem
um controle dos resíduos em todo o seu ciclo dentro da área portuária, assim como sua
segregação.
A atividade portuária ainda tem especial complexidade na gestão de seus resíduos
sólidos, principalmente 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 específicas.
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A Companhia Docas do Pará é responsável pela implantação, pelo gerenciamento e
pela fiscalização do PGRS, mantendo sob sua tutela toda a documentação referente ao
transporte e à destinação dos resíduos sólidos de suas instalações, bem como dos operadores
portuários no interior da faixa primária e dos resíduos advindos das embarcações. É de
responsabilidade de cada Terminal Arrendado e do TUP Base Ipiranga Santarém preservar seu
próprio PGRS, mantendo atualizadas, quando necessário, as informações junto à CDP,
especificamente para os arrendatários.
O Porto de Santarém possui PGRS revisado e aprovado pelo órgão ambiental em 2015
(PMS, 2012). A coleta de resíduos é feita em uma central, na qual os resíduos ficam armazenados
temporariamente até a coleta por uma empresa terceirizada (PMS, 2012). Os resíduos
orgânicos, não recicláveis e misturados são destinados periodicamente de acordo com o
cronograma da prefeitura de Santarém (PMS, 2012). Já os materiais recicláveis são coletados
mensalmente por empresa terceirizada responsável pela destinação adequada dos resíduos
(PMS, 2012).
A empresa arrendatária Fogás também tem PGRS aprovado e revisado em 2015
(FOGÁS, 2015). Através de empresas contratadas, disponibiliza pneus irreversíveis e metais para
reciclagem, resíduos orgânicos, plásticos e rejeitos em geral (que são destinados à prefeitura
municipal de Santarém) (FOGÁS, 2015). Os demais tipos de materiais são incinerados por
empresa contratada (FOGÁS, 2015).
Já a empresa Equador, que também possui PGRS, não destina resíduos recicláveis à
coleta seletiva, sendo todos destinados, juntamente com resíduos orgânicos e não recicláveis a
um aterro controlado e gerenciado pelo município; já os resíduos contaminados são destinados
a uma empresa contratada para a destinação final (FOGÁS, 2015). Apesar de ser uma das opções
de destinação final de resíduos, aterros possuem espaço físico limitado, sendo assim, a coleta
seletiva de materiais recicláveis e reutilizáveis reduziria o volume de resíduos que seriam
destinados ao aterro, prolongando a sua vida útil.
As outras empresas arrendatárias Cargill e Raízen, além do TUP Base Ipiranga
Santarém, também afirmaram, em questionário, possuir PGRS.
Devido a exigências da ISO 14001 (ABNT, 2015), o Terminal Cargill não utiliza o serviço
municipal de destinação final dos resíduos sólidos. Pelas regras da certificação, é necessário que
o local de destino dos resíduos se enquadre nas regras prevista na Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010),
que institui a política nacional de resíduos sólidos. Ressalta-se que o aterro de Santarém não se
encontra licenciado dentro das novas regras.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituía, inicialmente, que até, 2014,
todos os aterros sanitários estivessem dentro das novas regras, prazo que foi postergado para o
período compreendido entre 2018 e 2021. A Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010) institui que áreas de
lixões a céu aberto e aterros controlados devem ser desativadas, isoladas e recuperadas
ambientalmente. 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. Até que a situação seja revertida, os portos e terminais de
Santarém que atendem à ISO 14001 (ABNT, 2015) devem destinar seus resíduos em outros
locais, visto que, no momento, é utilizado um aterro sanitário localizado no estado da Bahia.
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Assim, os terminais e portos que utilizam o serviço municipal para disposição de seus
resíduos sólidos devem estar atentos a essa lei, que estabelece, entre 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, 2010).

Devido à questão da responsabilidade compartilhada, é importante salientar que,
mesmo o município não oferecendo o serviço adequado, as empresas têm obrigação sobre os
resíduos gerados em suas instalações e devem buscar descartá-los de maneira a não prejudicar
o meio ambiente. O capítulo I, do art. 27, § 1o, da referida Lei, reforça essa necessidade.
A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por
danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos
resíduos ou rejeitos (BRASIL, 2010).

Assim, a destinação dos resíduos de maneira inadequada pelo serviço contratado pode
gerar sansões legais, com prejuízos financeiros e entraves nos processos de licenciamento dos
empreendimentos.
Em relação ao gerenciamento dos efluentes líquidos, de acordo com o RCA do projeto
de ampliação do Porto de Santarém, a alternativa tecnológica para o esgotamento sanitário no
Porto de Santarém é o sistema de fossa seguido de filtro anaeróbio, com o descarte dos
efluentes tratados na calha do rio (PLANAVE, 2014b). A priori, essa alternativa, se dimensionada
corretamente, consegue atingir os parâmetros de lançamento preconizados na Resolução
CONAMA nº 430 (BRASIL, 2011b), porém, este tratamento não é eficaz na remoção de
coliformes fecais termotolerantes. Por sua vez, a NBR 13969 (ABNT, 1997) recomenda
concentração de coliformes inferiores a 1000 NMP/ 100 ml para lançamento de efluentes
tratados em corpo d'água receptor, e a Resolução CONAMA nº 274 (BRASIL, 2000) estipula para
a classe 2, a classe do Rio Tapajós, concentração máxima de coliformes termotolerantes de 2000
NMP/100 ml.
Dessa maneira, sem desinfecção no sistema de tratamento do Porto Organizado, é
provável que a concentração de coliformes se mantenha elevada além dos limites da zona de
mistura do efluente com o corpo receptor. Portanto, é indicada a realização de desinfecção do
efluente tratado antes do lançamento deste no corpo receptor, visto que as análises de
qualidade das águas superficiais e dos sedimentos apontam para contaminação por coliformes
fecais (PLANAVE, 2014b). Para pequenas vazões de efluentes, geralmente a desinfeção é feita
com um dosador de cloro em pastilhas.
A Cargill, Raízen e o TUP Base Ipiranga Santarém tratam seus efluentes sanitários com
sistema de fossa/sumidouro. A fossa séptica é um tratamento de nível primário que, sozinho,
não atinge os parâmetros preconizados na Resolução CONAMA nº 430 (BRASIL, 2011b) para
lançamento em corpo d'água. No entanto, a disposição do efluente é feita através de sumidouro,
que possibilita a infiltração do efluente no solo.
De acordo com a NBR 13969 (ABNT, 1997), o uso de sumidouro só é favorável com
distância mínima 1,5 m do fundo do sumidouro ao lençol freático, condição que em portos
uitasàvezesàpodeà oàse àati gida,àpoisàaàva iaç oàdoà ívelàd’ guaàdoà o poàhíd i oàadja e teà
ao Porto, juntamente com o nível do lençol freático, muitas vezes fica próximo ao nível do solo
da instalação portuária, dificultando o atendimento da distância mínima observada na norma e
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favorecendo a contaminação do lençol freático pelos efluentes sanitários, podendo contaminar
águas de abastecimento. A CDP, por exemplo, utiliza dois poços dentro de suas dependências
para captação de água para abastecimento humano.
A Raízen possui, ainda, um sistema de separação de água e óleo em sua rede de
drenagem portuária, sendo que o efluente, após a sua passagem pela CSAO, também segue para
uma fossa/sumidouro. O terminal apresenta trimestralmente análises do efluente na saída da
CSAO (ÁGUA PURA, 2015a; ÁGUA PURA, 2015b; ÁGUA PURA, 2016) com base nas Resoluções
CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005), nº 397 (BRASIL, 2008) e nº 430 (BRASIL, 2011b). Os parâmetros
analisados são pH, condutividade elétrica, temperatura, sólidos suspensos, sólidos totais
dissolvidos, óleos e graxas, sulfetos, nitrogênio amoniacal, DQO e DBO5 (ÁGUA PURA, 2015a;
ÁGUA PURA, 2015b; ÁGUA PURA, 2016). Os resultados das análises de 2015 e 2016 do
arrendatário para esse efluente apresentam-se sempre em conformidade com os parâmetros
normatizados, demonstrando que o efluente não oferece risco ao meio ambiente (ÁGUA PURA,
2015a; ÁGUA PURA, 2015b; ÁGUA PURA, 2016).
O terminal Fogás disponibilizou laudos de análise da qualidade de seus efluentes
tratados. Tanto os de característica sanitária quanto industrial (ECOSEGME, 2016)
apresentaram-se dentro dos padrões de lançamento estabelecidos pela Resolução CONAMA
nº 430 (BRASIL, 2011b). No entanto, não foram disponibilizadas informações sobre as
tecnologias de tratamento empregadas.
O terminal Equador não disponibilizou informações acerca do seu sistema de
tratamento de efluentes, tampouco sobre o destino dos efluentes tratados.

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
Santana neste Plano Mestre tem como objetivo identificar se os programas elaborados são
utilizados como ferramenta de transformação socioambiental. Além disso, busca promover, de
fato, a construção do conhecimento acerca de temas voltados à conservação e preservação da
biodiversidade, aliados à redução do impacto ambiental sobre os recursos naturais nas
comunidades existentes na área de influência do Complexo Portuário de Santarém.
A concepção de Educação Ambiental trazida pela Lei nº 9.795 (BRASIL, 1999b)
descreve a Política Nacional de Educação Ambiental como um conjunto de processos por meio
dos quais é possível levar o indivíduo a construir valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo,
estimula a coletividade a priorizar a construção do bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
O Projeto de Educação Ambiental para Todos (PEAT) é realizado através da parceria
entre CDP e Fundação Esperança, tendo como público-alvo os funcionários do Porto, das
empresas usuárias do Porto, da comunidade do entorno e dos usuários das embarcações
(PLANAVE, 2014b). O Projeto objetiva a conscientização do público-alvo quanto à correta
segregação, coleta e disposição dos resíduos sólidos gerados na região, em benefício da saúde
pública e qualidade de vida das pessoas por meio da conservação do meio ambiente (PLANAVE,
2014b).
Dentre os programas que compõem o projeto está o Programa de Capacitação (PC),
que engloba desde a educação ambiental até os cursos de artesanato voltados ao complemento
da renda da população (PLANAVE, 2014b). Nesse sentido, foram realizados 26 cursos de
capacitação com carga horária de 20 horas, entre maio de 2014 e maio de 2015, além de um
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curso diário de 15 minutos, denominado Diálogo Diário de Segurança e Ambiente (DDS)
(PLANAVE, 2014b). Os temas dos cursos ministrados seguiram sugestões do público-alvo, que
englobou funcionários da CPD e do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), voluntários do PEAT,
guardas portuários, carregadores, taxistas, vendedores, artesãos, acadêmicos e comunidade em
geral (PLANAVE, 2014b).
Outro programa que compõe o PEAT é o Programa de Educação e Sensibilização (PES),
que visa conscientizar a população sobre as questões ambientais e, principalmente, sobre a
questão dos resíduos sólidos e da manutenção da coleta seletiva, através de flyers e cartazes
(PLANAVE, 2014b). Há, ainda, o Programa de Divulgação (PD), objetivando maior interação com
as entidades ligadas ao meio ambiente e à comunidade, através de blitz, palestras, ações sociais
e oficinas (PLANAVE, 2014b).
A CDP, junto com a Fundação Esperança e o Instituto Esperança de Ensino Superior
(IESPES), paralelamente aos programas supracitados, mantém um programa de avaliação do
PEAT (PLANAVE, 2014b). Através de questionários aplicados à população, o programa visa
produzir indicadores para examinar a absorção de conhecimentos relativos ao PEAT pelo
público-alvo, assim, permitindo avaliar as metodologias de ensino empregadas com vistas a
buscar a melhoria contínua do PEAT (PLANAVE, 2014b).
Em relação à comunicação social, o EIA da empresa arrendatária Cargill prevê
comunicação periódica junto à mídia para a divulgação de ações da empresa, e distribuição de
folders sobre os assuntos tratados no EIA, com linguagem acessível à população (CPEA, 2008).
Além disso, o EIA buscar criar um painel comunitário para acompanhamento da população dos
programas e das ações socioambientais, permitindo gerenciamento de possíveis conflitos e
relacionamento harmônico com a comunidade local (CPEA, 2008).
Nesse sentido, a CDP mantém suas ações de comunicação social, no Porto de
Santarém, atrelada às atividades de educação ambiental supracitadas e conduzidas pela equipe
de meio ambiente do GERAMB, em Belém.

2.3.1.3.

Sensibilidade Ambiental

A região dentro do atual polígono portuário traz grandes problemas em relação às
áreas de sensibilidade socioambiental. Entre as questões mais sensíveis estão as Áreas de
Proteção Permanente (APP), as regiões de sítios arqueológicos, a proximidade com regiões
quilombolas, além de ampla região urbanizada dentro da poligonal.
A questão arqueológica tem grande importância na área do Porto, onde hoje se situa
a cidade de Santarém. Essa localidade, antigamente, era ocupada por índios Tapajós, os quais
constituíam um grande cacicado que chegava a ocupar uma faixa de 75 km da orla do Rio
Tapajós. Durante a colonização essa população foi dizimada, com isso, pouco se observou sobre
sua cultura. Atualmente, o conhecimento sobre seu modo de vida se dá através das pesquisas
arqueológicas.
Em razão do alto potencial arqueológico identificado na região do Complexo Portuário
de Santarém, realizou-se um estudo sobre o sítio arqueológico PA-ST-42, localizado no Porto de
Santarém (SHAAN, 2010). Nesse âmbito, foi desenvolvido o programa de salvamento
arqueológico do sítio, a partir do Convênio nº 011/2008, estabelecido entre CDP, Cargill Agrícola
S.A. e Universidade Federal do Paraná (UFPR), com intermédio da Fundação de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) (SHAAN, 2010). O programa visou a compensação pela
perda de patrimônio arqueológico ocorrido devido às instalações e atividades portuárias, assim
como à posterior liberação das áreas para arrendamento, obedecendo as diretrizes
estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), através da
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Portaria nº 230 (BRASIL, 2002b), e também em respeito à Lei nº 3.924 (BRASIL, 1961), que
garante proteção do patrimônio arqueológico ou pré-histórico de qualquer natureza.
Foram realizados salvamentos em três áreas pertencentes ao Porto, a saber: áreas 4A,
4B e 1 Sul. Além disso, verificou-se que haviam camadas arqueológicas bem preservadas, mesmo
algumas prejudicadas por aterros, intensa atividade biótica, restos de construções, lixo
doméstico etc. Dentre os resultados das escavações, foi encontrado um sepultamento em vaso,
algo raro na região; também foram encontrados outros materiais culturais abundantes, dessa
forma se revelando uma das áreas mais preservadas em Santarém para o estudo da ocupação
pré-colonial da região (SHAAN, 2010).
Como resultado desse programa, indicou-se a liberação das áreas estudadas para
arrendamento de novos empreendimentos portuários. Contudo, devido à riqueza dos depósitos
arqueológicos encontrados na área, recomendou-se acompanhamento arqueológico em
quaisquer obras a serem realizadas nas áreas já estudadas (SHAAN, 2010).
Os avanços do Ministério do Meio Ambiente (MMA) com o IPHAN na elaboração de
um projeto de lei que busca regulamentar a participação do IPHAN no processo de
licenciamento ambiental – além da legislação já existente sobre o patrimônio arqueológico
brasileiro – reforçam a importância do tema para o Porto de Santarém no tocante ao
arrendamento de novas áreas e obtenção de Licença de Operação para os novos
empreendimentos.

Figura 63: Restrições e sensibilidade ambiental no entorno do Porto de Santarém.
Fonte: BRASIL (2004), DNIT (2007), OSM (2016), IBGE (2013), GOOGLE EARTH (2016), FUNAI (2011), Incra (2012),
Ibama (2013), CDP (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Em relação às zonas de APP, o Código Florestal Brasileiro, segundo a Lei nº 12.651
(BRASIL, 2012c), cita no art. 4º, alínea e, que rios com largura superior a 600 metros de largura
tenham área de APP de 500 metros em suas margens. O Rio tapajós tem aproximadamente
1.800 metros de largura, logo, suas margens se enquadram no artigo citado. O Porto Público
encontra-se integralmente dentro dessa área, assim como parte significativa de sua atual
poligonal e também o TUP Base Ipiranga. Além do Porto, verificou-se que, aplicando a legislação
vigente, parte do município de Santarém encontra-se dentro dos limites de APP previstos em
lei.
A questão de Portos localizados dentro de área de APP é comum na grande maioria
dos portos fluviais do País, pois para a legalização dos portos, as áreas de APP são definidas
como de interesse público, permitindo a mudança do status de área de proteção permanente
para a área de uso industrial.
As zonas de APP suprimidas pelo desenvolvimento urbano no entorno do Porto de
Santarém acabam perdendo suas características de corredores naturais, dificultando a
locomoção e reprodução de animais, interrompendo a interligação da vegetação natural,
prejudicando a reprodução e a variabilidade genética da flora, além de facilitar a erosão das
margens do Rio Tapajós. Uma outra importante questão ambiental que afeta diretamente o
Complexo Portuário de Santarém é a situação da população indígena, por sua relação com a BR163, principal rota de escoamento de grãos do Mato Grosso para os portos do Pará.
Atualmente, o Brasil conta com uma população indígena de quase 900 mil índios,
representando cerca de 0,4% da população do País, sendo que a população indígena está em
recuperação, crescendo mais que a média nacional (BRASIL, 2015k). As terras indígenas já
demarcadas representam mais de 1 milhão de km², pouco mais de 12% do território nacional,
sendo que a Região Norte do País abriga a maior parte dessas terras, como também a maior
parte da população indígena, ressaltando a relevância dessa questão no tocante à interferência
na logística dos portos do Pará (BRASIL, 2015k).
Salienta-se que a BR-163 vem sofrendo bloqueios recorrentes por comunidades
indígenas, em razão de diversas reivindicações à Fundação Nacional do Índio (Funai). Em
fevereiro de 2016, índios Kayapó bloquearam a BR-163 por 10 dias, demandando a conclusão
da casa de saúde indígena da aldeia e a presença de um representante da Funai. Além disso,
durante a safra da soja, o bloqueio da principal rota de escoamento de grãos para o Pará,
invariavelmente, pode representar prejuízos logísticos e operacionais de grande importância
para o Complexo Portuário de Santarém.

2.3.1.4.

Gestão Ambiental

Para o diagnóstico da Gestão Ambiental do Complexo Portuário de Santarém,
verificou-se a análise da estrutura, o corpo técnico e o banco de dados dos portos.
Posteriormente, foram sinalizadas as diretrizes existentes para a melhoria contínua das
conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como em outros dispositivos
reguladores, incluindo nesse rol a Agenda Ambiental Portuária.
Nesse contexto, foram abordados os seguintes aspectos na análise da Gestão
Ambiental do Complexo Portuário de Santarém (Figura 64):
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Figura 64 – Aspectos da Gestão Ambiental do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A análise da eficácia das ferramentas de gerenciamento se deu por meio da
identificação dos principais aspectos e impactos das instalações portuárias sobre o ambiente, e
da 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 Santarém, serão utilizadas como base as diretrizes da 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 (BRASIL, 1998), a qual dispõe que:
[...] 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.

O Porto de Santarém não possui uma equipe técnica de meio ambiente localizada no
município, assim como outras unidades portuárias gerenciadas pela CDP. Verificou-se, ainda,
que não possui um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado. As ações de gestão
ambiental estão centralizadas na Gerência de Meio Ambiente (GERAMB), alocada na sede da
CDP, em Belém, e está devidamente vinculada ao diretor-presidente da CDP. Atualmente, a
GERAMB possui uma equipe multidisciplinar formada por seis profissionais para atender todos
os portos do estado do Pará que estão sob tutela da CDP.
As empresas arrendatárias Cargill, Fogás e Raízen possuem SGA implementado, assim
como o TUP Ipiranga Base Santarém. Ressalta-se que o setor ambiental da Cargill é composto
de dois profissionais, enquanto a empresa Fogás possui apenas uma pessoa encarregada aos
aspectos de meio ambiente e segurança do trabalho. A empresa Raízen possui um núcleo com
mais de nove profissionais, e a empresa Equador contrata uma empresa terceirizada para a
realizar a gestão ambiental do terminal.
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Certificações Ambientais
A série ISO 14000 (ABNT, 2004) abrange o Sistema de Gestão Ambiental e a avaliação
de desempenho ambiental. Como a série ISO 14000 não é obrigatória, esta diferencia-se dos
dispositivos oficiais de regulação/regulamentação. Uma das características das normas ISO é a
padronização de rotinas e procedimentos, segundo um roteiro válido internacionalmente, cujo
objetivo principal, nesse caso, é aumentar continuamente o desempenho ambiental de um
porto.
A certificação ISO 14001 (ABNT 2015) é relativa ao Sistema de Gestão Ambiental e ao
cumprimento da legislação ambiental pertinente ao empreendimento, e indica que há práticas
de excelência no que tange à gestão ambiental dos terminais que o possuem. Essa certificação
confere aos portos e terminais reconhecimento internacional das políticas e práticas ambientais
quanto à qualidade, responsabilidade social corporativa, além de segurança e saúde
ocupacional, fortalecendo a imagem das empresas e facilitando a obtenção de recursos em
bancos estrangeiros que exigem comprometimento com as questões ambientais.
Como foi possível verificar através de questionários e visita técnica, o Porto de
Santarém não possui certificação ISO 14001 (ABNT, 2015), nem procedimentos consolidados
relativos ao sistema de gestão ambiental. Já as empresas arrendatárias Cargill, Fogás, Raízen e
a Base Ipiranga Santarém possuem certificados de ISO 14001 (ABNT, 2015).

Registro e Divulgação de Procedimentos e Armazenamento de Dados
Relativos à Gestão Ambiental
É importante que o Porto Organizado, os terminais arrendados e TUPs, após o
estabelecimento de seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA), efetue o registro dos
procedimentos e das ações de gestão ambiental adotados, a fim de que possam ser divulgados
a seus funcionários, além da implantação de uma base de dados que contenha indicadores da
qualidade do meio ambiente. Essas informações devem ser sistematizadas, de modo a facilitar
sua compreensão e, consequentemente, auxiliar na tomada de decisões.
A CDP não possui SGA implantado e não possui de forma integral as ferramentas de
gestão supracitadas. Destaca-se, assim, a necessidade de disponibilização de ferramentas para
elaboração de orçamentos, planilhas de custo, sistemas informatizados para controles de
licenças, condicionantes e notificações, além de instrumentos e estrutura adequada para
medição dos indicadores da área ambiental.
A presença dessas ferramentas de gestão é uma exigência para a obtenção da
certificação ISO 14001 (ABNT, 2015). O terminal arrendado Cargill contratou uma empresa, a
qual disponibiliza um banco de dados on-line com gestão integrada. A partir de 2015, essa
empresa começou a ser responsável por auditorias de conformidades legais, nas quais devem
ser apontados quaisquer desvios no atendimento à legislação.
Por fim, ressalta-se que os terminais arrendados Fogás, Raízen e Base Ipiranga
Santarém também possuem ISO 14001 (ABNT, 2015), o que indica a presença dessas
ferramentas de gestão, juntamente com um Sistema de Gestão Ambiental implantado.
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Ações Integradas do Complexo Portuário
Devido à multiplicidade e abrangência de impactos ambientais (impactos positivos
e/ou negativos) e socioeconômicos que a atividade portuária pode gerar na região aonde está
instalada, é importante que haja interação entre o Porto de Santarém, seus arrendatários e o
TUP Base Ipiranga Santarém com todas as entidades e órgãos que possuem a responsabilidade
de zelar e controlar as atividades portuárias que causam algum tipo de impacto ambiental. Dessa
forma, é possível compartilhar 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.
Os principais programas e ações de integração relacionadas ao Complexo Portuário de
Santarém que foram identificadas neste diagnóstico são os seguintes:
» Plano de ação mútua (PAM) entre a Autoridade Portuária, as empresas arrendatárias Cargill,
Equador, Raízen, Fogás e o TUP Base Ipiranga Santarém.
» Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) abrangendo todas as instalações
portuárias de Santarém.

O PAM, que tem por objetivo a atuação conjunta com seus integrantes na resposta a
emergências nas suas instalações, assegura a observância das normas pertinentes, o
aprimoramento técnico, a troca de informações sobre os riscos de cada empresa e a definição
de ações rápidas, eficientes e coordenadas.
Já o PPRA, relativo à Norma Regulamentadora NR 9 (BRASIL, 1978a), de segurança do
trabalho, é um programa voltado para o estabelecimento de metodologias e ações para garantir
a saúde e a integridade dos trabalhadores quanto aos riscos ambientais do exercício do trabalho.
Uma importante ação que pode contribuir para o processo de integração dos
programas de monitoramento e dos atendimentos às questões ambientais da região do
Complexo Portuário de Santarém foi a inauguração do Centro Municipal de Informação e
educação Ambiental (CIAM) em dezembro de 2014. Esse órgão tem como responsabilidade o
fortalecimento da gestão ambiental municipal e visa, ainda, a promoção de Sistema Integrado
de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM). O CIAM foi completamente
reformado e aparelhado como parte das medidas compensatórias do EIA/RIMA da Cargill e
conta, também, com importantes parcerias para que seja possível a integração de programas
ambientais e melhoramento das questões da região, como a SEMAS/PA e o Programa
Municípios Verdes (PMV).

2.3.1.5.

Licenciamento Ambiental

As principais diretrizes legais para a execução do licenciamento ambiental estão
expressas na Lei nº 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente) e nas Resoluções CONAMA
nº 001 (BRASIL, 1986) e nº 237 (BRASIL 1997); além dessas, há a publicação da Lei Complementar
nº 140 (BRASIL 2011a). O Decreto nº 8.437 (BRASIL, 2015m) ordena a competência do
licenciamento, tendo como fundamento a localização geográfica do empreendimento e sua
tipologia. Já a Portaria interministerial nº 60 (BRASIL, 2015l), estabelece procedimentos
administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e das entidades da administração pública
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federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama).
Recentemente o governo federal através do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015m)
revisou a competência de processos de licenciamento que são atualmente conduzidos pela
autarquia federal 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, segundo a legislação vigente, independentemente da movimentação de
cargas, é da União. Para os Terminais de Uso Privado (TUP) e Instalações Portuárias, de acordo
com o referido decreto, o processo de licenciamento fica sob tutela da União se o
empreendimento possuir movimentação anual superior a 15 milhões de toneladas ou 450.000
TEU. 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 os portos devem seguir
orientações e prestar contas ao atual órgão licenciador. Além disso, novos empreendimentos
devem seguir as regras do Decreto nº 8.437 (BRASIL, 2015m).
Nesse âmbito, foi verificada a situação atual do licenciamento ambiental do Complexo
Portuário de Santarém, considerando os portos organizados, terminais de uso público, terminais
arrendados e TUPs, verificando, ainda, suas licenças ambientais vigentes e o atendimento às
condicionantes presentes nos referidos documentos.

Porto Organizado
O Porto Organizado de Santarém encontra-se devidamente regularizado em relação
ao processo de licenciamento, LO n° 9103 (SEMAS/PA, 2015), com validade até 27 de abril de
2019, o qual autoriza as atividades de gestão e operação portuárias realizadas nas áreas desses
portos organizados. No tocante à fiscalização do cumprimento das condicionantes ambientais,
o Porto de Santarém encontra-se atualmente sob a tutela da SEMAS/PA.
Em relação ao Decreto Federal nº 8.437 (BRASIL, 2015m), a CDP informou ter enviado
recentemente uma carta de consulta ao órgão ambiental sobre os procedimentos a serem
tomados no caso dos novos arrendamentos, quando a movimentação de carga estiver acima do
estabelecido para manutenção do licenciamento junto ao órgão estadual. Além disso, são
questionados os procedimentos para a renovação da licença de operação dos Portos Públicos e
se eles ficarão sob a competência do órgão federal, e não mais do órgão estadual. Segundo
legislação vigente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) possui competência e pode
delegar ao órgão ambiental estadual para que continue com a condução do processo de
licenciamento dos Portos Públicos do Pará. Ainda cabe ao Ibama, conforme levantamento
realizado, definir essa questão até o momento da renovação das respectivas Licenças de
Operação desses portos.
O licenciamento ambiental do Porto Público de Santarém 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 (BRASIL, 2002a), que traz, em seu artigo 34, a
seguinte definição:
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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, 2002a).

Até 2011, onze portos brasileiros haviam feito o pedido de licenciamento ambiental.
Visando dar celeridade ao processo de regularização ambiental, foi lançada a Portaria
Interministerial MMA/SEP/PR n° 425, em 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011c). Ela 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
SEP/PR.
O PRGAP dispensa a elaboração do EIA/RIMA (documento normalmente exigido
durante a obtenção da licença prévia e instalação para empreendimento desse porte) de portos
já instalados, e que não possuem sua licença de operação. Assim, o programa estabelece que,
para a regularização, os portos devem elaborar um documento básico intitulado RCA (Relatório
de Controle Ambiental) (BRASIL, 2011c).
O RCA é um documento com estudos, programas e planos ambientais a serem
implementados nos portos ou terminais portuários marítimos, voltados à sua adesão ao
procedimento de regularização. Dessa forma, o RCA deve conter planos e programas a serem
executados pela Autoridade Portuária, sendo estes acordados entre o órgão licenciador e Porto
ou Terminal a ser licenciado, tendo como possibilidade a elaboração e os detalhamentos dos
itens elencados a seguir:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental da Água, dos Sedimentos, do Ar e
da Biota Aquática.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
Programa de Gerenciamento de Efluentes e Resíduos.
Programa de Gerenciamento de Riscos, Plano de Emergência Individual, Plano de Área,
quando couber, e Plano de Ação de Emergência para Produtos Químicos Perigosos,
quando couber.
Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social.
Plano de Dragagem de Manutenção.

Os planos e programas a serem selecionados devem ser exigidos com base nas
interações entre os meios bióticos, físicos e socioeconômico identificadas pelo órgão
licenciador.

Terminais Arrendados e TUPs
Em relação ao Terminal arrendado Cargill, este encontra-se com a sua Licença de
Operação em vigor, a LO nº 9708 (SEMAS/PA, 2016), emitida pela SEMAS/PA, com validade até
17 de julho de 2016. A empresa arrendatária Equador possui vigente a LO nº 7429 (SEMAS/PA),
de 2013, com validade até 13 de junho de 2017. Por outro lado, a empresa Fogás está com a LO
nº 3010 (SEMAS/PA, 2009b) vencida desde 14 de abril de 2013, e com o pedido da sua renovação
protocolado desde 14 de dezembro de 2012. O mesmo acontece com o arrendatário Raízen,
que está com a LO nº 3007 (SEMAS/PA, 2009a) vencida desde 29 de junho de 2013, mas possui
pedido de renovação protocolado desde 21 de fevereiro de 2013. Assim, mesmo com as licenças
vencidas os terminais Fogás e Raízen estão operando dentro do prazo legal, visto que solicitaram
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a renovação da Licença Operacional com mais de 120 dias de antecedência ao vencimento dela
(BRASIL, 1997).
Ainda, segundo levantamento, o TUP Base Ipiranga Santarém possui a LO nº 7753
(SEMAS/PA, 2013) em vigor, emitida pela SEMAS/PA e com validade até 09 de julho de 2017.
Isso torna o TUP ambientalmente regular.

Síntese das Principais Licenças Ambientais do Complexo Portuário de
Santarém e suas Condicionantes
Como condicionante de suas licenças de operação, os portos públicos, terminais
arrendados e TUP do Complexo Portuário de Santarém devem elaborar o Relatório de
Informação Ambiental Anual (RIAA), em cumprimento ao art. 7° do Decreto Estadual nº 1881,
de 14 de setembro de 2009.
A Tabela 48, a Tabela 49 e a Tabela 50 condensam as informações sobre licenças
ambientais e suas condicionantes emitidas pela SEMAS/PA para os integrantes do Complexo
Portuário de Santarém.
PORTO

LICENÇA VIGENTE

DATA DE VALIDADE

Santarém

LO nº 9103/2015

27/04/2019

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
Apresentar, anualmente, RIAA contendo:
► Planilhas de dados mensais de geração (qualitativa e quantitativa), armazenamento temporário,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos gerados na operação do empreendimento, bem como
documento comprobatório de seu destino final.
►Relatório de monitoramento de qualidade de água subterrânea e superficial.
►Relatório de acompanhamento do programa de salvamento arqueológico (SEMAS/PA, 2015).
x Apresentar projeto de sistema de coleta, tratamento e disposição final de efluentes sanitários para o Porto,
com memorial descritivo acompanhado de ART do responsável pela elaboração.
► Documento avaliado

x Documento não fornecido

Tabela 48 – Principais licenças ambientais e suas condicionantes exigidas para a operação e instalação do
Porto Público do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

No âmbito da gestão ambiental, os arrendatários do Complexo Portuário de Santarém
tiveram estabelecidos pelo órgão ambiental, como condicionantes de suas licenças ambientais
vigentes, as principais medidas mitigadoras dos impactos ambientais previstos para a sua
atividade, conforme Tabela 49.
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TERMINAL ARRENDADO

LICENÇA VIGENTE

DATA DE VALIDADE

Cargill

LO nº 9708/2016

17/07/2016

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
► Encaminhar, semestralmente, cópia dos certificados de recolhimento dos efluentes contendo óleos e graxas.
► Encaminhar relatório com os resultados do monitoramento de emissões atmosféricas e qualidade do ar.
► Realizar medição dos níveis de pressão sonora na área de pressão sonora, na área do empreendimento e em
seu entorno, e encaminhar relatório contendo os resultados.
►Apresentar, anualmente, RIAA contendo:
● Relatório de monitoramento das emissões atmosféricas.
► Cópia dos certificados de destinação final dos resíduos sólidos contaminados e perigosos.
► Relatório do gerenciamento de todos os resíduos do empreendimento.
► Dados de monitoramento dos eventuais processos erosivos nos arredores da obra civil.
► Resultados com amostragens semestrais, de controle de efluentes a montante e a jusante do
empreendimento.
x Dadosàdeà o ito a e toàdoàele e toàHgà aà olu aàd’ guaà aà eaàdeài flu ia.
x Dados e análises semestrais de água subterrânea na área afetada pelo empreendimento.
x Resultado de monitoramento de qualidade da água superficial.
x Resultado de monitoramento de sedimentos de fundo na área de interferência do empreendimento
(SEMAS/PA, 2016).

TERMINAL ARRENDADO

LICENÇA VIGENTE

DATA DE VALIDADE

Equador

LO nº 7429/2013

13/06/2017

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
► Apresentar relatórios de monitoramento dos efluentes gerados no empreendimento e do corpo receptor,
acompanhado dos laudos com resultados das análises físico-químicas dos efluentes, referentes ao período de
setembro de 2012 a janeiro de 2013.
► Apresentar PAE, revisado e atualizado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
responsável pela sua elaboração.
x Encaminhar, trimestralmente, relatório de monitoramento do desenvolvimento das atividades, informando
quais foram os resíduos gerados e a sua destinação.
x Apresentar, anualmente, RIAA contendo relatórios anexados de monitoramento, certificados de coleta de
resíduos perigosos por empresa devidamente habilitada, documentos atualizados (quando couber) e outros
elementos que julgar pertinentes (SEMAS/PA, 2013).

TERMINAL ARRENDADO

LICENÇA VIGENTE

DATA DE VALIDADE

Fogás

LO nº 3010/2009

14/04/2013

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
Apresentar, anualmente, RIAA contendo:
► Relatório de monitoramento da qualidade da água.
► Cópia do atestado de vistoria anual emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar.
► Cópia dos certificados referentes ao treinamento relativo ao Plano de Contingência (SEMAS/PA, 2009b).
► Documento avaliado
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TERMINAL ARRENDADO

LICENÇA VIGENTE

DATA DE VALIDADE

Raízen

LO nº 3007/2009

29/06/2013

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
Apresentar, anualmente, RIAA contendo:
► Comprovantes documentais do destino final dos resíduos sólidos e líquidos, Classe I, gerados pela
atividade, com especificação das quantidades geradas por tipo de resíduos e a destinação final.
► Resultados trimestrais das análises de água a montante e a jusante da Caixa Separadora de Água e óleo
(CSAO) para controle do efluente, contendo os parâmetros: condutividade, óleos e graxas, sólidos
dissolvidos, pH e turbidez. E a montante e jusante do ponto de lançamento, contendo os parâmetros:
DBO, DQO, óleos e graxas, sulfetos, oxigênio dissolvido, condutividade, sólidos dissolvidos e pH.
► Apresentar ações desenvolvidas para parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA nº
357/2005.
► Monitoramento analítico das águas subterrâneas, com uma campanha no período de chuvas e estiagem.
► ART dos responsáveis pelos estudos ambientais (SEMAS/PA, 2009a)
► Documento avaliado

x Documento não fornecido

Tabela 49 – Principais licenças ambientais e suas condicionantes exigidas para a operação e instalação
dos Terminais Arrendados do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 50 destaca a LO vigente da Base Ipiranga Santarém e suas condicionantes previstas:
TUP

LICENÇA VIGENTE

DATA DE VALIDADE

Base Ipiranga Santarém

LO nº 7753/2009

09/07/2017

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PREVISTAS
Apresentar, anualmente, RIAA contendo:
x Relatório qualitativo e quantitativo de geração e destinação final de resíduos sólidos.
x Laudos de monitoramento semestral da água subterrânea, com os parâmetros BTEX, PAH, E TPH.
x Laudos de monitoramento semestral de efluente líquido na saída da caixa separadora de água e óleo para
os parâmetros: condutibilidade, óleos e graxas, sólidos dissolvidos, pH e turbidez, DBO, DQO, sulfetos e
oxigênio dissolvido.
x Apresentar comprovante de recolhimento dos resíduos da caixa separadora de água e óleo (SEMAS/PA,
2009c).
► Documento avaliado

x Documento não fornecido

Tabela 50 – Principais licenças ambientais e suas condicionantes exigidas para a operação e instalação
dos Terminais de Uso Privado do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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2.4.

ANÁLISE DA INTERAÇÃO PORTO-CIDADE

A relação entre o porto e a cidade se deu de diferentes formas ao longo da história.
Nas sociedades pré-industriais, os espaços urbanos e o portuário estavam conectados de forma
física e funcional, possibilitando um vínculo benéfico entre ambos. O distanciamento entre eles
se iniciou a partir da Revolução Industrial, que provocou um acréscimo no volume de produtos
movimentados nos portos e fomentou a utilização dos seus entornos para armazéns, silos e
ferrovias. No início do século XX, as relações portuárias e urbanas se tornaram ainda mais
distantes devido à mecanização das atividades do porto e à migração das suas instalações para
outros espaços, que possibilitavam maiores calados. Entre os anos 80 e 90, uma melhor
flexibilidade operacional se tornou disponível, impulsionou a utilização de retroáreas que,
interligadas com a logística de funcionamento portuário, permitiram o uso de contêineres e, em
consequência, demandaram mais áreas de armazenagem o que ocasionou um maior
distanciamento da dinâmica da cidade.
Com a globalização e a busca por ambientes cada vez mais produtivos, os portos visam
otimizar seus serviços e a expansão de suas atividades. Essa busca envolve diferentes variáveis,
entre elas aspectos econômicos, ambientais e sociais que podem transformar o porto em um
simples nó de transbordo ou em um grande centro logístico, em uma estrutura voltada a atender
as necessidades do mercado global ou em instrumento promotor do desenvolvimento local
(CORDEIRO, 2015; MONIÉ; VASCONCELOS, 2012; LAPA; BORGES, 2007).
A relação de muitas das grandes cidades litorâneas brasileiras com o mar está
intimamente ligada ao papel histórico de seus portos. Este tópico tem por objetivo analisar a
relação entre porto e cidade, demonstrando a integração dos portos no planejamento urbano
municipal e sua importância para o desenvolvimento econômico regional, além de identificar os
possíveis conflitos existentes no cenário atual e futuro.

2.4.1.

ASPECTOS HISTÓRICOS DO COMPLEXO PORTUÁRIO

A Região Amazônica foi ocupada por diferentes grupos no século XVII, como os
militares que visavam proteger o território de domínio português, as tropas de resgate em busca
de mão de obra indígena, os missionários que visavam o aldeamento e a catequização dos
índios, e os se ta istasà ueà o e ializava àasà ha adasà d ogasàdoàse t o . Essas ocupações
geraram diferentes fortificações e núcleos, principalmente ao longo dos rios da região.
No século XIX, adveio o Ciclo da Borracha, e a comercialização do produto contribuiu
para o crescimento econômico regional e para o período de urbanização do Município de
Santarém. Isso ocorreu até a primeira década do século XX, quando a borracha asiática alcançou
os mercados americano e europeu. A partir de então, um declínio na exportação originou uma
crise econômica e social, com impactos negativos no comércio, na agricultura, no emprego e,
inclusive, no sistema de transporte fluvial da cidade.
No final do século XIX, novas áreas da cidade foram ocupadas por descendentes de
índios ou ex-escravos, longe do centro comercial, onde residiam as famílias tradicionais,
resultando nos bairros da Aldeia e Prainha. Com o aumento populacional, a cidade se expandiu
no sentido oeste, em direção ao Lago Mapiri e atual localidade do Porto de Santarém. Já a
expansão no sentido leste, onde está o Terminal de Uso Privado Ipiranga, se deu após a
construção de alguns edifícios importantes no município, como o novo prédio da Câmara
Municipal, da Capela de São Sebastião, da Praça da Municipalidade e do Hospital São José.
A década de 1940 foi marcada pelo início da política do Governo Federal, que visava o
aumento da participação da Amazônia na economia nacional. Os investimentos se
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intensificaram na década de 1970, promovendo o crescimento das atividades econômicas e o
incremento da infraestrutura urbana, das comunicações e do transporte. O Plano de Integração
Nacional (PIN) visou à construção de estradas, como a BR-163, entre Santarém e Cuiabá, e a BR230, conhecida como Transamazônica. Essas vias possibilitaram a implantação de
assentamentos de população na região e outras obras de infraestrutura, como o aeroporto, a
pavimentação de vias urbanas e a construção da rede de esgoto sanitário e das galerias pluviais.
O Porto de Santarém também se originou desse ciclo de investimentos. Foi inaugurado
em 1974 e começou a operar em 1979, substituindo o antigo Trapiche Municipal, primeiro porto
da Região Norte do Brasil, construído na fase áurea da exploração da borracha.
Com a atividade de extrativismo mineral nos anos 80 no Vale do Tapajós, ocorreram
mudanças socioeconômicas bastante significativas em Santarém. As atividades auríferas
demandavam bens de consumo e serviços do mercado da cidade, que passou a canalizar a maior
parte dos recursos financeiros da região. Verificou-se, então, um período de crescimento
acelerado da população na zona urbana, assim como das atividades comerciais, industriais, de
serviços e agropecuárias. Somado a isso, tem-se, na década de 90, a substituição da agricultura
familiar pelo cultivo de soja por grandes empresas, o que fomentou a migração da população
das áreas rurais para a cidade (AMAZONAS, 200-).
A Figura 65 apresenta a evolução da mancha urbana no município de Santarém, entre
os anos de 1988 a 2014. Nela, é possível observar a tendência de ocupação no interior e no
sentido leste do território.

Figura 65 – Evolução da mancha urbana de Santarém, gerada por classificação supervisionada das
imagens do satélite Landsat dos anos de 1988, 1995, 2008 e 2014
Fonte: Earth Explorer (USGS, 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Em 2003, iniciou-se a operação do Terminal Portuário Cargill, com o intuito de escoar
para o mercado global a produção de grãos da Região Centro-Oeste do Brasil e do próprio estado
do Pará. O terminal responde pela maior parte da movimentação do Porto de Santarém, e está
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finalizando o processo de expansão, iniciado em 2014. Tais investimentos se devem, dentre
outros motivos, ao fato de o Complexo Portuário de Santarém estar inserido na estratégia de
desenvolvimento do Arco Norte, novo corredor de exportação em desenvolvimento no Brasil.

2.4.2.

ASPECTOS SOCIECONÔMICOS

Diferentes ações e políticas econômicas foram definidas para Santarém, visando
diversificar o modelo econômico do município. Foram criadas diferentes linhas de
financiamentos e investimentos, além de políticas de desenvolvimento econômico e social, que
são direcionadas pelo Plano Diretor Municipal (PDM). Dentre as iniciativas, tem-se a formação
de parcerias entre instituições financeiras, iniciativa privada, organizações não governamentais,
e Governos Federal e Estadual, para a realização de projetos na cidade.
Na atualidade, Santarém é considerada um polo da região oeste do Pará e funciona
como um elo da malha fluvial entre as capitais de Belém e Manaus. Sua economia se baseia em
diferentes atividades econômicas, como comércio, prestação de serviços, ecoturismo, pesca,
navegação comercial, indústrias leves e de beneficiamento (como madeireiras), e,
principalmente, no setor agropecuário.
A cidade tem se destacado como destino de turistas regionais e nacionais, já que
possui potencial para a atividade, relacionado à sua rica biodiversidade, florestas, praias, além
de serviços de suporte ao setor. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de
Santarém (SEMDETUR), o município é um dos principais do País quanto à atracação de cruzeiros,
recebendo, no ano de 2015, 16 transatlânticos nas instalações do Porto público. A promoção do
desenvolvimento turístico na região, mais exclusivamente, no polo Tapajós, tem se dado a partir
da parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Turismo do Pará (SETUR) e a Prefeitura de
Santarém, at av sàdoà Pla oàEst at gi oàTu ísti oàdosàMu i ípiosàdeà“a ta
àeàBelte a .
O município também se caracteriza como um polo educacional pelas suas diversas
instituições de ensino ali presentes. Possui 17 faculdades e mais de 80 cursos, com destaque
para a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), cujo principal campus se localiza ao lado
das instalações do Porto de Santarém. Outro destaque do município é a pesca, sendo que, além
da atividade pesqueira artesanal, o estado do Pará é tido como um dos líderes na produção de
pescado no País.
Santarém é o município mais populoso do Baixo Amazonas, sendo o terceiro do Pará,
superado apenas por Belém e Ananindeua, ambos da Região Metropolitana de Belém (RMB).
Com uma população estimada para o ano de 2015 em 292.520 habitantes (IBGE, 2016b), possui
a maior população, o maior número de empregos formais e o maior Produto Interno Bruto (PIB),
valor que mede o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras destinados ao
consumo final, da microrregião de Santarém, ultrapassando R$ 3,3 bilhões no ano de 2013.
Na Figura 66, ao comparar a participação de Santarém com a microrregião em questão,
podemos verificar que o município é a principal força econômica, com aproximadamente 62%
do PIB, seguido por Alenquer (10,3%) e Monte Alegre (10,2%). O considerável valor do PIB de
Santarém se dá pela sua participação no setor secundário, principalmente nas atividades de
comércio e serviços prestados à região.
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Figura 66 – Participação dos municípios no PIB da Microrregião de Santarém – em porcentagem (2013)
Fonte: IBGE (2016a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O estudo Análise de Cenários da Economia Agrícola do Município de Santarém no
Oeste do Estado do Pará contempla a análise do economista José de Lima Pereira, o qual afirma
que os investimentos em agricultura mecanizada, principalmente os voltados para o mercado
externo, como soja e milho, tiveram fundamental importância nos resultados do PIB do
município de Santarém. Destaca-se que a produção do município e da região é transportada
para o mercado internacional, em grande parte pelo Porto de Santarém, que teve, então,
participação relevante no cenário econômico do município (AMAZONAS, [200-]).
O valor do PIB demonstra apenas a dimensão econômica do desenvolvimento de uma
região, os dados sociais são comumente indicados pelo Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM). O IDHM é um indicador que agrega três dimensões básicas; a renda, a
educação e a saúde. Apesar de não contemplar todas as variáveis relacionadas à qualidade de
vida da população, pode servir como referência para tal característica.
Em relação ao IDHM dos municípios da Microrregião de Santarém, é possível
constatar, na Figura 67, que Santarém (0,691) possui o maior valor.
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Figura 67 – Participação IDHM dos municípios da Microrregião de Santarém (2010)
Fonte: IBGE (2016a); PNUD (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O valor do IDHM vem crescendo não só em Santarém, mas em toda microrregião e
pode ser visualizado na Tabela 51.
Ano 1991

Ano 2000

Ano 2010

Crescimento
acumulado (%) no
período 1991/2010

Pará

0,413

0,518

0,646

56%

Santarém

0,421

0,555

0,691

64%

Monte Alegre

0,349

0,467

0,589

69%

Belterra

0,311

0,396

0,588

89%

Curuá

0,194

0,383

0,578

198%

Alenquer

0,328

0,433

0,564

72%

Placas

0,276

0,390

0,552

100%

Prainha

0,245

0,361

0,523

113%

Descrição

Tabela 51 – Evolução do IDHM: estado do Pará e municípios selecionados (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O IDHM é um número que varia entre 0 e 1 e, quanto mais próximo de 1, maior o
desenvolvimento humano, de acordo com esse parâmetro. Percebe-se então que, apesar do
notável crescimento do índice nos municípios da microrregião nos últimos 20 anos, em alguns
casos maiores de 100%, esses são considerados munícipios com baixo IDHM pela Faixa de
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Desenvolvimento Humano Municipal, utilizada nacionalmente. A exceção é o município de
Santarém, que é classificado com médio IDHM.1
A

Figura 68, a seguir, apresenta dados sobre a empregabilidade na região.

Figura 68 – Empregos ativos por atividade econômica na Microrregião de Santarém– por municípios (2014)
Fonte: IBGE (2016a), RAIS (BRASIL, 2015g). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Apesar da diversidade econômica apresentada em Santarém, de acordo com
informações de 2014 do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) (BRASIL, 2015g), o setor
de serviços e de comércio, juntamente com a administração pública, são os setores
empregadores com maior destaque no município.

2.4.3.

INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O transporte fluvial é bastante praticado em toda Região Norte do Brasil. Em
Santarém, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), estão
inscritas na Capitania dos Portos, pelo menos, 8 mil embarcações. Segundo a SEMDETUR, a
navegação fluvial é de grande importância para a mobilidade urbana da microrregião e para o
suprimento regional. Dada a ampla utilização desse meio de transporte, a extensão da orla do
município é amplamente utilizada como espaço de atracação dessas embarcações e para o
transporte de cargas e passageiros entre comunidades ribeirinhas e município vizinhos.

1

Faixa de Desenvolvimento Humano Municipal: Baixo IDHM (0,500-0,599) e Médio IDHM (0,600-0,699). Fonte:
PNUD (2010).
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Tanto o transporte de passageiros quanto a dinâmica econômica da região de
Santarém estão associados a esse meio de transporte. Segundo os comerciantes e ribeirinhos
da região e cidades vizinhas, a utilização da orla para esses fins é essencial para muitas atividades
que geram emprego e renda na região, e para a mobilidade das pessoas. Entretanto, essas
atracações ocorrem em diferentes estruturas improvisadas ao longo da orla (Figura 69).
Identifica-se que as estruturas de cais de arrimo ao longo da orla do município não possuem
condições adequadas para abrigar as embarcações, inclusive o trecho da região central, próximo
ao espaço utilizado como terminal turístico, que, apesar de mais apropriado ao uso, carece de
manutenção.

Figura 69 – Embarcações atracadas ao longo da orla de Santarém
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Berço 301, localizado no Cais Fluvial do Porto de Santarém, recebe diariamente
embarcações responsáveis pelo transporte regional de passageiros e cargas gerais. Os destinos
são importantes cidades da Região Norte do País, como Belém, Macapá e Manaus. Na área do
Porto, especificamente no Berço 101, também ocorre a atracação de cruzeiros, que contribuem
para a dinamização econômica do município por meio do turismo. Prevendo o incremento nas
escalas de navios de cruzeiro em Santarém, e para mitigar possíveis impactos dessas atividades
na movimentação de cargas, a Autoridade Portuária elaborou um projeto para instalação de um
novo terminal de passageiros, fora da área alfandegada. O projeto visa atender, de forma mais
adequada, tanto ao transporte regional de passageiros quanto à atividade turística de cruzeiros.
Na Figura 70, observa-se as embarcações de transporte regional atracadas no Porto de
Santarém.
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Figura 70 – Embarcações de transporte fluvial de passageiros e cargas atracadas no Cais Fluvial (Berço 301)
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2.4.4. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS
Dentre os agentes portuários, a Companhia Docas do Pará (CDP) se destaca na
realização de projetos socioambientais, na busca por uma relação harmoniosa com a região
onde estão inseridos e sua população. A seguir, são descritos os principais projetos da
Autoridade Portuária em Santarém.

2.4.4.1.

Companhia Docas do Pará (CDP)
A seguir são apresentados os principais projetos realizados pela CDP.

Projeto de Educação Ambiental para Todos – PEAT
O Projeto tem como objetivo sensibilizar a população do Porto de Santarém a
contribuir com a correta seleção e disponibilização dos resíduos gerados no Porto, promovendo
a melhoria da qualidade de vida da população através da conservação do meio ambiente. O
público-alvo inclui empregados da CDP, taxistas, vendedores de lanche e passagem,
carregadores, terceirizados e as comunidades do Bairro Aeroporto Velho e do Bairro Mapiri.

CDP na Escola – Projeto de Responsabilidade Sócio Ambiental
A CDP desenvolve há 10 anos no Porto de Santarém um Programa de Responsabilidade
Socioambiental, originado a partir do atendimento a uma condicionante da Licença Ambiental
de Operação para o Porto. O Programa é realizado em parceria com uma instituição de ensino
local, a Fundação Esperança, e tem como objetivo promover ações que desenvolvam uma
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postura crítica diante à conservação e proteção do meio ambiente. O público alvo são 80 alunos
da 1ª à 5ª séries. Atualmente, o projeto atende a diversas comunidades do município, com o
objetivo de inserir na sociedade uma nova perspectiva sobre os recursos naturais da região,
conscientizando sobre a importância da coleta seletiva e da necessidade de manutenção da
qualidade dos rios e ecossistemas.

2.4.5.

INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO URBANO
DO MUNICÍPIO

Nesta seção é analisada a integração do Porto de Santarém e do TUP Ipiranga à
configuração e ao planejamento urbano do município de Santarém. O PDM e o Zoneamento são
ferramentas fundamentais nesse processo; por isso, foram utilizadas como referência para a
elaboração do diagnóstico do Complexo Portuário, como instrumentos para obtenção de
informações pertinentes à ocupação e uso das áreas dos municípios que estão relacionados com
as atividades portuárias.

2.4.5.1.

Santarém

Nesta subseção são analisados fatores relacionados à ocupação e ao uso do solo, à
mobilidade urbana, e ao entorno portuário do município de Santarém.

Figura 71 – Município de Santarém: vista do Porto Organizado
Fonte: CDP ([2016])
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2.4.5.2.

Ocupação e uso do solo

O PDM de Santarém foi instituído pela Lei Complementar nº 18.051, de 29 de
dezembro de 2006. Dentre seus objetivos, busca-se impedir a proximidade de usos
incompatíveis no território, preservar os recursos naturais, além de proteger e recuperar o
patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico, como forma de
elevar a qualidade do ambiente municipal. Entretanto, o atual mapa que representa o
zoneamento da cidade está incompleto e incompatível com algumas áreas citadas no texto da
referida lei. De acordo com a Prefeitura, o PDM recebeu atualizações até o ano de 2012. Todavia,
novos mapas contendo as alterações realizadas não foram disponibilizados para consulta
pública, restringindo assim a análise em questão. Segundo a SEMDETUR, o PDM encontra-se em
processo de revisão, e o novo documento incluirá os municípios da Região Metropolitana de
Santarém, formada por Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos.
O PDM de 2006 divide o território de Santarém em Zona Urbana (área urbanizada ou
em vias de ocupação), Zona de Expansão Urbana (parcela do território disponível para
continuação da urbanização) e Zona Rural (restante do território). Também é feita uma divisão
distrital visando a um melhor desempenho no planejamento da administração pública
municipal.
A Figura 72 apresenta as áreas de maior influência na atividade portuária. Esta imagem
foi elaborada com base no mapa que se encontra no Apêndice 1, além de dados obtidos em
outras fontes, como a Prefeitura Municipal de Santarém (2006), o Decreto nº 5229 (BRASIL,
2004).

Figura 72 – Zoneamento de Santarém: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O mapa de zoneamento do PDM não abrange todas as áreas do território e, inclusive,
define como Zona Portuária uma região afastada de onde está implantado o Complexo Portuário
de Santarém. Entretanto, o documento aborda algumas diretrizes de usos através do
Ordenamento de Orla Fluvial, que, apesar de não definir os limites de território terrestre
destinado à cada área, indica as seções das margens adequadas a cada uso. Este Ordenamento
setoriza a orla da região urbanizada do município em 4 partes: Área Portuária I, Área Portuária
II, Área de Uso Paisagístico-Recreativo e Área de Proteção Ambiental. Nessa classificação, a área
do Porto público está localizada na Área Portuária I e o TUP Ipiranga na região referente à Área
Portuária II.
Entre essas duas regiões portuárias está a Área de Uso Paisagístico–Recreativo, onde
existe um espaço destinado a fins turísticos e de lazer, conhecido como orla de Santarém. É
interessante salientar, também, que na área urbana do município de Santarém existem dois
sítios arqueológicos registrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
o Sítio da Aldeia e o Sítio do Porto. O primeiro abrange o centro da cidade e os bairros Aldeia,
Santa Clara, Fátima e Laguinho. Já o segundo está localizado em território portuário, alcançando,
inclusive, a área da UFOPA. Nesse sentido, o IPHAN está assessorando a CDP e a Universidade
na criação de um museu arqueológico na área, para possibilitar a proteção ao patrimônio
existente. A localização do sítio está indicada no Apêndice 2.
Está em fase de atualização a abrangência da poligonal referente ao Porto público que
revê o Decreto nº 5.299 (BRASIL, 2004), que deixou áreas urbanas e o espaço referente à orla
da cidade dentro do polígono do Porto Organizado. A poligonal proposta libera parte do
território, possibilitando à Prefeitura exercer ações sobre a área, podendo, assim, destinar o
desenvolvimento portuário de acordo com as definições do Plano Diretor para as zonas
portuárias. Se aprovada, ficará sob jurisdição da Prefeitura toda a área referente à orla, a
passeios, a áreas de lazer, ao cais de arrimo e a pontos de atração de barcos de navegação
regional.

2.4.5.3.

Entorno do Porto de Santarém

O Porto público de Santarém está localizado entre o Bairro Salé e o Bairro Laguinho,
ambos com urbanização consolidada. O Bairro Salé, menos denso, também abriga o campus
Tapajós da UFOPA.
Essa universidade faz limite com a área do Porto de Santarém, mais especificamente
com a área arrendada pela Raízen e as áreas previstas para novos arrendamentos. Há um projeto
para a ampliação de sua infraestrutura física que prevê a construção de salas de aula e de um
restaurante universitário próximos à área limite ao Porto. A UFOPA foi criada a partir da Lei
Federal nº 12.085 (BRASIL, 2009), e, segundo dados obtidos durante entrevista na
Coordenadoria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CHDU) da Prefeitura de
Santarém, a implantação da Universidade nesse local interfere em suas próprias atividades e
nas atividades do Porto; como ambos possuem projetos de expansão, tem-se ali uma área de
possíveis futuros conflitos.
Na região, também está instalado o Iate Clube, o qual possui uma marina destinada ao
lazer, que, por sua vez, não interfere na atividade portuária. A região localizada entre a UFOPA
e o Iate Clube possui ocupação esparsa, de uso residencial, e trechos da orla utilizados como
espaço para atracações de barcos. As áreas descritas são identificadas Figura 73.
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Figura 73 – Entorno do Porto de Santarém
Fonte: Prefeitura Municipal de Santarém (2006); Decreto nº 5229 (BRASIL, 2004); Google Earth (2016).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Na outra região de interface entre o Porto e a cidade, na área que se estende ao
Terminal de Passageiros da CDP, existem, mesmo sem a infraestrutura adequada, instalações de
apoio à atividade turística, como agências de vendas de passagens e comércio de alimentos. O
Parque Vera Paz, obra realizada pela Prefeitura em parceria com a Cargill, faz a conexão da área
portuária com o restante da orla de Santarém. Na atual LO da Cargill, nº 6.897/2012, a
arrendatária está condicionada a apresentar o cronograma de execução do Programa de
Restabelecimento da área de lazer na região da Praia Vera Paz, e cumpriu tal exigência.
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Figura 74 – Parque Vera Paz - Santarém
Fonte: Skyscrapercity (2016)

2.4.5.4.

Entorno da Av. Santarém–Cuiabá

A expansão da cidade ao longo do Rio Tapajós e no interior do território ocasionou a
descentralização comercial do centro tradicional para outras regiões, incluindo o entorno
portuário e as proximidades da Av. Santarém–Cuiabá, continuação da Rodovia Federal BR-163,
que acessa o Porto de Santarém.
A Av. Santarém–Cuiabá apresenta ligação com outras vias de fluxo intenso da região,
gerando conflito nesses locais, como no entroncamento com a Av. Engenheiro Fernando
Guilhon, em que há maior concentração de veículos, e entre as Avenidas Borges Leal e
Mendonça Furtado, que atravessam a cidade e são dois dos principais acessos para o centro
comercial tradicional e outros bairros do município.
O entorno da Av. Santarém-Cuiabá, como apresentado na seção Entorno do Porto,
relativa ao diagnóstico dos acessos terrestres, é caracterizado pela intensa atividade comercial
e de serviços, e atualmente não se verifica um conflito relevante com o fluxo da população local.
Entretanto, a expectativa de aumento na movimentação de grãos no Porto poderá intensificar
a circulação de caminhões relacionados à atividade. Nesse sentido, foi elaborado pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) um projeto para expansão
dessa via de acesso ao Porto de Santarém. Além disso, atualmente, os caminhões com destino
à Cargill contam com um pátio de triagem, que, após implantado, mitigou os impactos causados
pela fila de caminhões que existia anteriormente no entorno portuário.
O entorno da via entre os bairros Salé, Laguinho e Liberdade, configura uma vasta rede
de comércio e serviços, inclusive com atividades de apoio à atividade portuária, como alguns
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depósitos na região mais próxima ao Porto. Apesar de o desenvolvimento dos bairros do entorno
portuário ter acompanhado o processo de urbanização do município, verifica-se a carência de
serviços públicos na área, assim como de saneamento básico e pavimentação de ruas do entorno
do acesso ao Porto.

Figura 75 – Av. Santarém–Cuiabá
Fonte: Google Earth (2016)

Percebe-se que a expansão da ocupação do território tem ultrapassado a região de
entorno da Av. Santarém-Cuiabá no sentido oeste. A presença da UFOPA, de serviços, de
comércios, dentre outros aspectos, tende a aumentar a circulação da população na região do
entorno da Avenida e, consequentemente, a potencializar futuros conflitos relacionados à
mobilidade.

2.4.5.5.

Orla Central de Santarém

É possível observar no decorrer da orla principal, na Av. Tapajós, a conformação de um
zoneamento espontâneo relacionado às atracações de embarcações e ao comércio de peixes,
que é realizado em feira administrada pela colônia de Pescadores Z-20 (Feira do Peixe). A
atividade ocorre de forma inadequada e não possui a devida infraestrutura de saneamento e
segurança. Observa-se que os pescadores ocupam a área destinada à mobilidade dos pedestres,
principalmente na região próxima ao mercado de peixes, e outros comerciantes instalam feiras
e estruturas provisórias para a venda de seus produtos.
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Figura 76 – Orla central do município de Santarém
Fonte: Prefeitura Municipal de Santarém (2006); Decreto nº 5229 (BRASIL, 2004); Google Earth (2016).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Acerca das atracações na área, apesar de serem essenciais na economia e na
mobilidade da região, nota-se que não existe infraestrutura adequada para atender às
embarcações e aos passageiros ao longo da orla do município. Na Praça Tiradentes, próxima à
Avenida Tapajósàeà à O laàRe eativa àdeà“a ta
,à oàBairro Aldeia; funciona uma estrutura
improvisada utilizada para embarque e desembarque de cargas e passageiros. Também podem
ser observados, ao longo da margem do rio, a utilização de outros locais não estruturados, para
atracações de embarcações de comerciantes locais e passageiros.
Em 2001, a Prefeitura realizou melhorias em parte da orla, as quais foram constituídas
pela construção de passeios e de áreas de lazer, dentre outras funcionalidades. Nessas áreas
também está localizado o Terminal Fluvial Turístico de Santarém, de onde partem embarcações
destinadas ao passeio turístico pela orla do município. Na Figura 77 pode ser visualizada a parte
da orla que foi reformada. Atualmente, o município tem um projeto de revitalização dos 225 m
restantes, que visa à construção de passeios, jardins e áreas cobertas para abrigar ambulantes
do setor alimentício. Como forma de atender as atracações de embarcações que ocorrem no
espaço, também está prevista a qualificação da já citada estrutura em frente à Praça Tiradentes,
para adequá-la a um Terminal Hidroviário Municipal.
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Figura 77 – Vista aérea da parte revitalizada da orla de Santarém
Fonte: Cidades em Fotos ([2015])

Também foi anunciada, em Audiência Pública, a construção, pelo Governo do Estado,
do Terminal Hidroviário Regional de Santarém, que contemplará a construção do novo porto de
embarque e desembarque do transporte fluvial intramunicipal e regional na área da antiga
Companhia de Fiação e Tecelagem de Juta de Santarém (Tecejuta), no Bairro Prainha.
A escolha da localização do terminal se deu após estudo de outras áreas em que
também já são realizadas as atividades, como na própria Praça Tiradentes; porém, a área
escolhida foi definida como a de melhores índices de indicadores técnicos. Segundo a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanização (SEMINFRA), a Prefeitura tem recebido apoio da
Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). A Secretaria também afirma que o projeto
possui verba do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e que as demais etapas para
viabilização do projeto estão em andamento.

2.4.5.6.

Entorno do TUP Ipiranga

O TUP Ipiranga está localizado no Bairro Prainha, um dos mais antigos da cidade. O bairro sofre
constantemente com alagamentos e necessita de melhorias em sua infraestrutura, como
manutenção e pavimentação das vias. O Bairro Santana é vizinho ao Bairro Prainha e ao TUP
Ipiranga. A região da Rua Antônio Simões, o principal acesso ao centro da cidade, possui diversas
empresas que trabalham com combustíveis, e o impacto da atividade tem preocupado
moradores da região.
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Figura 78 – Entorno do TUP Ipiranga
Fonte: Prefeitura Municipal de Santarém (2006); Decreto nº 5229 (BRASIL, 2004); Google Earth (2016). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2016)

Assim como em outros locais do município, a região da orla da Prainha e de Santana
possuem diversos pontos de atracação que funcionam como portos informais, particulares e
públicos, ao longo do cais de arrimo. Esses pontos são importantes para o desenvolvimento
econômico da região e para a mobilidade de passageiros, por meio do transporte fluvial.
Todavia, eles apresentam infraestrutura precária e são suscetíveis a potenciais acidentes. O
Porto de Vila Arigó, na Prainha, e o Porto do D.E.R, no bairro Santana, se destacam nesse cenário.
O Porto de Vila Arigó é um local de embarque e desembarque de cargas e passageiros,
funciona de forma improvisada e a obra referente ao seu cais de arrimo não foi finalizada. De
acordo com o Centro Comunitário do Bairro, quando foi iniciada a obra, vários
empreendimentos começaram a surgir no local, como bares e restaurantes, atraindo centenas
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de pessoas a esses locais. Porém, com o abandono da obra, os comércios fecharam e seus
espaços se degradaram, sendo tomados por vegetação, lixo, poças de lama, além de o cais ter
se deteriorado e haver presença de muitos buracos. Os moradores da área revelam que o
problema é antigo e que acidentes já foram registrados na região (G1, 2016a).

Figura 79 – Situação do cais de arrimo utilizado para atracações na Vila Arigó
Fonte: G1 (2016a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Porto do DER está em situação semelhante, com infraestrutura deteriorada.
Também é amplamente utilizado para o transporte de produtos da região e de passageiros e,
inclusive, possui a estrutura de um Terminal de Passageiros iniciada e paralisada (G1, 2015). A
região sofre com diversos acidentes de caminhões devido às condições das vias, e a falta de
cuidados do local impacta na saúde da população da região que se tornou área com foco de
mosquitos transmissores de dengue, além da ocorrência de animais peçonhentos ou quede
outras maneiras também são nocivos à saúde humana, como ratos e cobras.

2.4.6.

ACESSOS PORTUÁRIOS E O MEIO URBANO

O Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de Santarém está em fase e execução.
Entretanto, o PDM já traz algumas diretrizes a respeito da circulação da população e do
transporte de cargas na região. Ele busca organizar a infraestrutura relacionada à mobilidade
urbana, visando garantir a logística empresarial no sistema de mobilidade urbana e no
transporte de cargas e mercadorias, reordenar o tráfego de cargas perigosas e
superdimensionadas, além de promover a integração do sistema de mobilidade urbana
municipal às redes regionais de transporte. Nesse contexto, é citado o Sistema de Transporte
Público de Passageiros (STPP), que integra diferentes modos de transporte e serviços voltados à
melhoria da mobilidade no município, atendendo às necessidades sociais e englobando, além
dos transportes terrestres, o transporte coletivo hidroviário intra e intermunicipal.
Em relação ao transporte de cargas, como apresentado na seção 2.1.4.1, referente aos
acessos terrestres, ainda está sendo elaborada uma lei que estipula restrições de horários de
veículos de carga no meio urbano. Esse fluxo, atualmente, está regulamentado apenas pela
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Resolução nº 211, de 13 de novembro de 2006, que restringe a circulação de caminhões de carga
de nove eixos ao horário entre as 6:00 e as 18:00, ou seja, no período de maior trânsito da
população local. A Administração do Porto de Santarém e outros atores portuários, mesmo
cumprindo a determinação, são contrários a esta, e têm a intenção de iniciar o diálogo junto aos
órgãos competentes para uma solução que proporcione benefícios mútuos, pois avaliam que tal
resolução causa impactos negativos tanto às operações portuárias quanto à população.

2.4.7.

CONSIDERAÇÕES DA RELAÇÃO PORTO–CIDADE

A busca por uma integração no planejamento, na gestão e nas operações das políticas
urbanas e portuárias é essencial para a harmonização da relação porto–cidade. Para isso, são
identificados três pontos essenciais: a visão compartilhada entre os agentes, o diálogo e a busca
por soluções conjuntas e factíveis. Desse modo, acredita-se que, em muitos casos, a melhoria
da comunicação e ações conjuntas entre os Poderes Públicos Municipal e Estadual e a
Autoridade Portuária potencializaria o desenvolvimento do município e do Complexo Portuário.

Visão
compartilhada

Relação PortoCidade
Busca por
soluções
conjuntas e
factíveis

Diálogo
constante

Figura 80 – Pilares para a harmonização da relação porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O município portuário de Santarém, onde se localizam as instalações do Complexo
Portuário em questão, é considerado um polo da região oeste do Pará e um elo da malha fluvial
entre as capitais de Belém e Manaus. O transporte fluvial de passageiros e de mercadorias é
bastante praticado nesse município, que possui cerca de oito mil embarcações inscritas na
Capitania dos Portos. Percebe-se a dificuldade da organização desse tipo de transporte na
cidade, que tem sua orla tomada por estruturas improvisadas para a atracação de embarcações
destinadas a tal uso.
Acerca dessas atracações, essenciais na economia e na mobilidade da região, destacase a ausência de infraestrutura adequada para atender às embarcações e aos passageiros ao
longo da orla do município. Destacam-se o Porto de Vila Arigó e Porto do DER, que, apesar da
sua importância para o desenvolvimento econômico da região, assim como outros apresentam
infraestrutura precária e são suscetíveis a potenciais acidentes. Nesse sentido, a revisão da
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poligonal do Porto Organizado permite à Prefeitura a revitalização da orla do município, a fim
de realizar projetos que atendam inclusive a essa questão.
Quanto ao Porto de Santarém, este tem importante participação no cenário
econômico regional, e sua localização está de acordo com as leis municipais de zoneamento e
uso do solo. O Parque Vera Paz permite uma conexão mais harmônica da área portuária com o
restante da orla. Todavia, no outro extremo da área do Porto está a UFOPA, cuja proximidade
interfere na qualidade de suas próprias atividades e nas atividades portuárias. Como ambos
possuem projetos de expansão, tem-se ali uma área de potenciais conflitos futuros, para os
quais ações mitigadoras e possíveis soluções precisam ser antecipadas.
Dentro da área do Porto Organizado opera o Terminal Fluvial de Passageiros, voltado para
o transporte regional de pessoas e mercadorias. Apesar de possuir infraestrutura adequada, sua
localização em meio às áreas operacionais prejudica sua funcionalidade e a atividade portuária, o
que estimula a construção de um novo Terminal de Passageiro em outra área.
Desse modo, é importante que haja um diálogo constante entre os Poderes Públicos
Municipal e Estadual, a Autoridade Portuária, os TUPs e os demais entes envolvidos na
elaboração das ferramentas de planejamento. Além disso, é imperativo que, de forma conjunta,
se busque viabilizar os projetos de revitalização da orla e estruturação do transporte fluvial,
assim como as ações e os projetos voltados à expansão e à melhoria operacional das atividades
portuárias de longo curso.

2.5.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Esta seção apresenta e analisa o modelo de gestão da Autoridade Portuária, no que se
refere à estrutura organizacional, à saúde financeira, aos instrumentos de planejamento e
planos de investimento, bem como à estrutura tarifária e à gestão de recursos. Para tanto,
primeiramente, é feita uma análise dos principais aspectos relacionados à gestão da Autoridade
Portuária, incluindo o modelo de gestão existente, a exploração do espaço portuário e os
instrumentos de planejamento e gestão utilizados. Em seguida, é realizado um diagnóstico do
quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de recursos humanos. Posteriormente, é
apresentada uma análise da estrutura tarifária vigente. E, por último, é feita uma análise
financeira da Autoridade Portuária.

2.5.1.

GESTÃO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA

O Porto de Santarém é administrado pela Companhia Docas do Pará (CDP), autorizada
a se constituir pelo Decreto-Lei nº 155 (BRASIL, 1967a), e aprovada pelo Decreto nº 61.300
(BRASIL, 1967b).
A CDP é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Políticas
Portuárias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SPP/MTPA), com prazo de
duração indeterminado e sede e foro na cidade de Belém (PA). O capital social dessa Companhia
é de R$ 366 milhões, representado por 2.047.786.413 ações sem valor nominal, divididas em
ordinárias e preferenciais.
A sociedade tem como objeto social exercer as funções de Autoridade Portuária no
âmbito dos portos públicos do estado do Pará, bem como realizar atividades afins, conexas e
acessórias, conforme estabelecem a Lei nº 12.815 (BRASIL, 2013a) e o Decreto nº 8.033 (BRASIL,
2013b).
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Os portos e terminais administrados pela CDP são:
»
»
»
»
»
»
»
»

Vila do Conde
Belém
Miramar
Santarém
Outeiro
Óbidos
Itaituba
Altamira

Localizados no estado do Pará, esses portos e terminais são administrados por filiais
da CDP. Cabe salientar, todavia, que a extensão da administração da CDP ainda está por ser
ampliada. Por meio da Portaria nº 84 (BRASIL, 2016b), foi instituído o grupo de trabalho para
tratar das questões relacionadas à transferência da administração do Porto Organizado de
Manaus da Companhia Docas do Maranhão (Codomar) para a CDP.
Conforme consta nessa Portaria, esse grupo deve ser formado por três membros
indicados pela SPP/MTPA, a quem caberá sua coordenação; um membro indicado pela ANTAQ;
um membro indicado pela Codomar; e um membro indicado pela CDP. No decorrer da
elaboração deste Plano Mestre, esse grupo de trabalho estava em processo de formação.
A estrutura organizacional da Companhia Docas do Pará pode ser observada na Figura 81.
.
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Figura 81 - Organograma da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A CDP é administrada por um Conselho de Administração (CONSAD), órgão colegiado
superior, e por uma Diretoria Executiva. Abaixo do CONSAD, estão órgãos auxiliares,
representados pelos Conselhos de Autoridade Portuária (CAP) de Santarém, de Belém e Vila do
Conde, pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria Externa.
Conforme o novo marco regulatório dos portos, a Lei nº 12.815/2013, em seu art. 20,
estabeleceu que o CAP seria instituído em cada porto organizado e passaria a atuar como órgão
consultivo da administração portuária. Nesse sentido, esse Conselho tem auxiliado nas ações
com intervenientes (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Delegacia Fluvial etc.), na elaboração do Regulamento
de Exploração do Porto e em casos de novas operações.
O Porto de Santarém e os demais portos que a CDP administra estão subordinados à
Gerência de Gestão Portuária, inserida na Diretoria de Gestão Portuária, conforme ilustrado na
Figura 81.
Segundo a CDP – em entrevista feita durante visita técnica –, está em aprovação pelo
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (DEST/MPOG) uma proposta de reestruturação
organizacional da Companhia. Ressalta-se que tal proposta já foi aprovada nas instâncias
internas da CDP pelo Conselho de Administração (CONSAD) e pelo Conselho Fiscal (CONFIS). Esse
novo organograma proposto apresenta algumas alterações de nomenclatura e de estrutura e se
encontra disponível no Anexo 1 do presente documento. As principais modificações são:
» exclusão dos CAPs de Belém, Vila do Conde e Santarém da estrutura organizacional;
» incorporação de uma coordenação de ouvidoria geral diretamente ligada ao CONSAD;
» criação de um setor para secretariar a Diretoria da Presidência e o desmembramento da
Assessoria da Presidência em assessorias de relações institucionais, comunicação social e
técnica;
» realocação da Secretaria de Órgãos Colegiados e da assessoria do Chefe de Gabinete da
presidência para uma nova gerência ligada à presidência, denominada Gabinete da
Presidência, na qual também se tem uma secretaria geral com a função de coordenação;
» criação de uma nova gerência de gestão estratégica ligada à presidência, com setores de
projetos e processos, riscos e controles internos;
» alteração da nomenclatura da Gerência de Segurança Orgânica para Guarda Portuária e
incorporação de uma Coordenação de Inteligência de Segurança a essa gerência;
» realocação das gerências de planejamento comercial e ambiental para uma nova diretoria,
a Diretoria de Relações com o Mercado e Planejamento;
» realocação da supervisão de arrendamentos da gerência jurídica para a Diretoria de
relações com o mercado e planejamento;
» exclusão da supervisão administrativa, ligada à gerência administrativa;
» eliminação da supervisão de treinamento, capacitação e relações humanas e da supervisão
de cadastro e pagamento, sendo criada uma Coordenação de Gestão de Carreira;
» realocação da gerência de contabilidade geral como uma coordenação dentro da gerência
financeira;
» alteração do nome da Diretoria de Gestão Portuária para Diretoria de Engenharia e
Operações Portuárias;
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» modificação das denominações da gerência de infraestrutura, a qual passa a ser
denominada Engenharia; e da Supervisão de Infraestrutura e Engenharia, a qual foi alterada
para Coordenação de Manutenção Portuária, Predial e Utilidades;
» realocação da Gerência de Gestão Portuária e da Gerência de Normatização, Fiscalização e
Controle para dentro das estruturas de administração individuais dos portos;
» alteração das administrações portuárias para Gerências de Operação Portuária; e
» vinculação de três gerências à nova diretoria de relações com o mercado e planejamento,
cada qual com sua coordenadoria com funções específicas, a saber: i) Gerência de
Planejamento de Mercado; ii) Gerência de Relação Porto-Cidade e Meio Ambiente; e iii)
Gerência de Relações Comerciais e Gestão de Contratos.

Destaca-se que a Gerência Ambiental, denominada Setor de Gerência Ambiental (SGA)
na estrutura atual, é ligada, diretamente, à Presidência. Conforme orienta o disposto na Portaria
nº 104, de 29 de abril de 2009 da SEP/PR (atual SPP/MTPA), em seu a t.à º:à Naàest utu aç oàdoà
SGA, este deverá subordinar-se ao Diretor Presidente das autoridades portuárias, garantidas as
prerrogativas da União,à o fo eàoà aso (BRASIL, 2009). Todavia, na proposta elaborada, o SGA
foi realocado para dentro da nova Gerência de Relação Porto-Cidade e Meio Ambiente da
Diretoria de Relações com o Mercado e Planejamento, não ficando mais diretamente
subordinado à Presidência.
Para essa nova estrutura proposta, a CDP deve contar com cerca de 560 colaboradores,
distribuídos entre os diferentes níveis hierárquicos. A Tabela 52 apresenta o quantitativo de
pessoal previsto para a nova estrutura organizacional da Companhia.
Diretoria da
Presidência

Diretoria
Administrativa
Financeira

Diretoria de
Engenharia e
Operações
Portuárias

Diretoria de
Relações com o
Mercado e
Planejamento

1

2

5

1

Gerências

168

106

206

58

Assessoria

3

2

2

2

Secretária

1

1

1

1

173

111

214

62

Diretor

Total por Diretoria

Tabela 52 - Quantitativo de Pessoal Previsto para a Nova Estrutura Organizacional da CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Os portos administrados pela CDP compartilham a sua identidade organizacional,
formada por missão, visão e valores (Tabela 53), a partir da qual os objetivos e as metas da
Companhia são traçados.
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Descrição
Missão
Visão

Valores

Assegurar serviços portuários, oferecer infraestrutura moderna, eficiente e segura, gerar divisas
com responsabilidade ambiental e buscar a satisfação de seus clientes no Complexo Portuário
paraense.
Ser reconhecida como autoridade portuária de excelência até 2020 para escoamento da produção
do Norte e Centro-Oeste do Brasil por meio da integração rodo-fluvial.
A ética e a imparcialidade são valores presentes em nossa Companhia. A CDP respeita as leis e os
princípios morais, cumpre sua Missão sempre dentro das diretrizes da Secretaria de Portos da
Presidência da República (SEP/PR), dos princípios de independência, do pluralismo e do espírito
crítico para que os seus clientes e usuários elaborem e destaquem suas próprias opiniões.
1. Ética
2. Comprometimento
3. Responsabilidade Socioambiental
4. Competitividade
5. Unidade
6. Transparência
7. Inovação
8. Respeito ao ser humano

Tabela 53 - Identidade Organizacional da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Assim, são competências da CDP:
» Estabelecer, onde forem necessárias ao desempenho das atividades, agências, escritórios
ou representações.
» Captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na execução de seu
objeto.
» Participar, como sócio ou acionista, de outras entidades públicas ou privadas.
» Promover a realização de estudos, planos e projetos de construção, ampliação,
melhoramento, manutenção e operação dos portos e das instalações portuárias sob sua
administração.
» Promover a realização de obras e serviços de construção, ampliação e melhoramento dos
portos e das instalações portuárias sob a sua administração.
» Promover a realização de obras ou serviços de defesa de margens e costa e de fixação de
dunas, desde que necessárias à proteção dos portos ou de seus acessos.
» Promover a retirada de cascos e outros objetos submersos que obstruam ou impeçam a
navegação nos portos ou em seus acessos.
» Fiscalizar a administração e exploração dos terminais privativos localizados na área do porto
organizado.

Ainda no âmbito da gestão da Autoridade Portuária, a CDP possui um Convênio de
Cooperação (nº 03/2016) com a Prefeitura Municipal de Santarém e a Fundação Esperança
(Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES). Esse convênio tem como objeto a cooperação
técnica e financeira da CDP para a continuidade do Projeto Educação Ambiental e Exercícios da
Cidadania no Ensino Fundamental. A participação da Companhia é de R$ 164.480,00,
distribuídos ao longo do projeto, que tem duração de 12 meses, contados a partir da emissão
da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.
A seguir, apresenta-se o modelo de gestão da CDP adotado no Porto de Santarém.
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2.5.1.1.

Modelo de Gestão

Em linhas gerais, a CDP atua sob o modelo landlord (WORLD BANK, 2007), conforme o
qual a Autoridade Portuária é responsável pela administração do porto e pelo fornecimento de
condições satisfatórias de infraestrutura portuária; e compete à iniciativa privada, por meio de
operadores portuários, explorar as operações do porto e fornecer a superestrutura necessária
às suas atividades.
Atualmente, a CDP não realiza operações e não possui equipamentos nos portos sob
sua administração. No entanto, controla e fiscaliza a armazenagem de mercadorias e atua como
fiel depositária das cargas armazenadas nos armazéns públicos do Porto de Santarém.
No modelo landlord (WORLD BANK, 2007), entende-se que a Autoridade Portuária é
responsável e proprietária da área portuária, como também é responsável pelo fornecimento
da infraestrutura necessária às operações. Já a empresa privada é responsável pela
superestrutura, na qual são englobados os equipamentos, os armazéns, o pessoal, as máquinas
de operação e a armazenagem de mercadorias.
Como a CDP é responsável por armazéns públicos e atua como fiel depositária das
cargas neles armazenadas, possui, também, traços do modelo de gestão portuária denominado
tool port (WORLD BANK, 2007). Segundo Bichou e Gray (2005), esse modelo tem como pontos
fortes: i) o fato de evitar duplicidade de investimentos, uma vez que as 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, com base nos mesmos autores: 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 mais fortes.
As seções a seguir apresentam a exploração do espaço portuário por empresas
privadas, com enfoque principal nos arrendatários, bem como em seus contratos vigentes.

2.5.1.2.

Exploração do Espaço Portuário

A CDP possui um Contrato de Cessão de Uso Não Oneroso com o Governo do Estado
do Pará, realizado por meio da Secretaria do Estado da Fazenda (SEFA). O objeto desse contrato
consiste em uma sala, denominada Área 2, de 10,85 m², no Porto de Santarém, para abrigar a
Inspetoria de Portos e Aeroportos da Unidade de Execução de Mercadorias em Trânsito
(UECOMT), sendo vedada qualquer mudança na destinação da área. O Contrato tem prazo de
cinco anos, prorrogáveis, contados da data de assinatura, realizada em 4 de setembro de 2012.
Além disso, a Companhia tem o Contrato de Cessão de Direito Real de Uso a Título
Gratuito nº 04/2008, realizado com o município de Santarém, de uma área de 25.390 m² para
fins de construção de um espaço cultural de turismo e lazer e para a qual é vedada qualquer
outra destinação. O Contrato f tem prazo de 20 anos, prorrogável por igual período a partir de
sua assinatura, ocorrida em 28 de março de 2008.
A Tabela 54 apresenta informações sobre os contratos de arrendamento do Porto de
Santarém.
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Arrendatária

Contrato

Término do
Contrato

Área (m )

Raízen

Contrato
de Locação
nº 36/1978

01/08/2012

35.696,90
45.459,71
+
24.064,05
+
24.074,06
=
93.597,82

2

Cargill Agrícola
S.A.

Contrato
CDP nº
25/1999

01/12/2024

Sociedade
Fogás Ltda.

Contrato
CDP nº
14/2001

05/06/2031

8.450,57

Equador
Petróleo S.A.

Contrato
nº 13/1997

11/03/2007

28.827

Valores
Valor Fixo
Mensal:
R$ 0,17/m²
Valor Fixo
Mensal:
R$ 0,58/m²
Valor Variável
Mensal:
R$ 0,98/t
Valor Fixo
Mensal:
R$ 2,07/m²
Valor Fixo
Mensal:
R$ 0,29

Índice
de
Reajuste

MMC

INPC

-

IGP-M

1.123.174t/ano

IGP-M

7.000 t/mês

INPC

12.000 t/mês

Tabela 54 - Contratos de Arrendamento do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Contrato de Locação nº 36/1978, realizado com a empresa Raízen, na época Petróleo
Sabbá S.A., apresenta três Termos Aditivos, a saber:
» Termo Aditivo nº 01, assinado em 10 março de 1981, que acorda com a empresa o
pagamento de todas as taxas portuárias que incidam sobre os produtos derivados de
petróleo movimentados pela instalação, mesmo que executados por pessoal da locatária
(como capatazia, armazenagem interna e especial, transporte, enchimento de carros
tanque e outras taxas incidentes que constem ou venham a constar em lei ou na tarifa do
porto).
» Termo Aditivo nº 02, assinado em 11 maio de 1982, que autoriza a empresa a ampliar as
instalações das quais trata o contrato, com a aprovação da CDP, do Conselho Nacional de
Petróleo (CNP), do Ministério dos Transportes (atual MTPA), por meio da Empresa de Portos
do Brasil S.A. (Portobras) e de demais entidades competentes.
» Termo Aditivo nº 03, assinado em 1º de novembro de 1991, o qual declara que o valor do
aluguel estabelecido será ajustado trimestralmente, de acordo com a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Além disso, para o aluguel, estabelece uma multa
de 20% no valor e um aumento de 200%, caso a arrendatária não entregue a área ao findar
o prazo de vigência.

O contrato com a Raízen encontra-se judicializado, mas já há uma decisão que define
que a empresa deverá ser ressarcida em R$ 12 milhões pela CDP e que, após esse pagamento, a
Raízen terá três meses para deixar a área. Como o prazo do contrato com a empresa Raízen está
vencido, esta opera no Porto de Santarém sob liminar.
Atualmente a área ocupada pela Raízen encontra-se contemplada no Leilão nº 07 e
08/2016-ANTAQ, está área tem como código de identificação a nomenclatura STM05 com
dimensão de 35.097 m² destinada às operações de granel líquido.
O Contrato CDP nº 25/1999, realizado com a empresa Cargill Agrícola S.A., define uma
Movimentação de Referência do Empreendimento (MRE), entendida como uma performance
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aceitável de MRE = 1t/m²/mês. O parâmetro variável de cobrança em função da movimentação
segue uma curva de incentivo à produtividade/eficiência, a qual é apresentada na Tabela 55.
Movimentação de Cargas (t)

Coeficiente Variável R$

Até 1 MRE

R$ 0,40

Maior que 1 MRE até 2 MRE

R$ 0,27

Maior que 2 MRE até 3 MRE

R$ 0,20

Maior que 3 MRE

R$ 0,13

Tabela 55 - Variação da remuneração conforme a produtividade
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O contrato tem, ainda, dois termos aditivos referentes à ampliação da área de
arrendamento. O Termo Aditivo nº 01, realizado no dia 5 de setembro de 2005 concedeu o
direito de ampliação da área arrendada, denominada Área de Expansão 4A, com 24.064,05 m².
E o Termo Aditivo nº 02, realizado no dia 30 de dezembro de 2008 concedeu o direito de
ampliação da área de arrendamento denominada Área de Expansão 4B, com 24.074,06 m².
O Contrato CDP nº 14/2001, realizado com a Sociedade Fogás Ltda., apresenta o Termo
Aditivo nº 01, assinado no dia 6 de junho de 2016, que prorroga o prazo de vigência do Contrato
até 5 de junho de 2031.
O Contrato nº 13/1997 foi celebrado, inicialmente, com a Distribuidora Equatorial de
Produtos de Petróleo Ltda. Esse contrato possui dois termos aditivos: o primeiro, Termo Aditivo
nº 01, assinado em 17 de setembro de 1998 ajusta o valor da movimentação mínima de 1.000
t/mês para 12.000 t/ano; o segundo, Termo Aditivo nº 02, assinado em 11 de abril de 1999,
reduz a área de arrendamento de 49.932m² para 28.827m².
Destaca-se que o Contrato nº 13/1997 encontra-se vencido desde 2007, em
decorrência de um desentendimento quanto à renovação contratual. Conforme declarado na
Nota Técnica nº 23/2013 do Grupo de Portos Públicos (GPP) da ANTAQ, devido à inadimplência
da empresa arrendatária do Contrato nº 13/1997 com a CDP, esta ajuizou a ação de despejo em
2004. Porém, tal despejo não aconteceu, e ficou acordado pelo Termo de Acordo Judicial,
realizado em 25 de novembro de 2004, que a sucessora da empresa Equador Petróleo S.A.
assumiria todas as obrigações relativas ao contrato.
Próximo ao fim do prazo contratual, a empresa Equador Petróleo S.A. não formalizou
o interesse em prorrogar a vigência do contrato, já que, pela cláusula sexta:
O prazo de vigência deste contrato é de 10 (dez) anos, contado a partir da data de sua
assinatura, prorrogável por igual período, salvo se denunciado com antecedência
mínima de cento e oitenta (180) dias. (CDP, acesso restrito)

A empresa entendeu que a prorrogação seria automática após os dez anos de prazo
contratual. Essa situação gerou um processo (nº 50300.002275/2012-13), no qual a CDP
solicitou à ANTAQ que a Equador Petróleo S.A. formalizasse judicialmente a prorrogação do
contrato de arrendamento até 10 de março de 2017, para garantir o reequilíbrio contratual.
Nessa dilação seria necessário rever os valores da remuneração, que estão defasados, bem
como estabelecer a execução de novos investimentos na área em arrendamento. Diante desse
processo, em 16 de outubro de 2013, a ANTAQ extinguiu o contrato 13/1997 da Equador
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Petróleo S.A. por meio da Resolução nº 3.096/ANTAQ, na qual também declarou a possibilidade
de celebrar um contrato emergencial pelo prazo de 180 dias.
No entanto, a empresa Equador Petróleo S.A. recorreu dessa resolução, o que gerou o
Parecer nº 129/2014/PF-ANTAQ/PGF/AGU da Advocacia Geral da União (AGU). Esse parecer
identificou, com base na Lei nº 8.666/1993, a ilegalidade da cláusula sexta do contrato de
arrendamento, a qual definia a prorrogação automática de prazo.
Cabe salientar que a Lei nº 8.666/93 estabelece que toda a prorrogação de prazo deve
ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente. Nesse sentido,
o parecer da AGU também diagnosticou vício de competência na resolução da ANTAQ, pois a
SPP/MTPA é quem detém a competência para definir, em juízo discricionário, se há interesse ou
não na manutenção de eventual arrendamento portuário.
Questões judiciais semelhantes às da empresa Equador Petróleo S.A. em Santarém são
recorrentes em muitos portos públicos. Em razão disso, a SEP/PR definiu em seu Despacho
GM/SEP/PR-2014, de 30 de abril de 2014, que fossem realizados Contratos de Transição para
regularizar a ocupação de áreas de arrendamentos que estão com prazos vencidos ou a vencer.
Esses contratos de transição, segundo o despacho, podem ser realizados pelas próprias
Administrações Portuárias e devem ter como prazo máximo a data de licitação das áreas, as
quais devem estar inseridas no Programa de Arrendamentos do Poder Concedente.
Com base nesse despacho da SEP/PR, a ANTAQ finalizou o Processo nº
50300.002275/2012-13 por meio da publicação de seu Acórdão nº 35, de 17 de abril de 2015,
pelo qual autoriza a CDP a formalizar um contrato de transição com a Equador Petróleo S.A. com
prazo válido até o fim do processo licitatório da área. Todavia, esse novo instrumento ainda não
foi assinado entre as partes interessadas, CDP e Equador Petróleo S.A.
Essa área hoje ocupada pela Equador encontra-se em vias de licitação por meio do
Leilão nº 07 e 08/2016-ANTAQ sob o código STM04 destinada à movimentação de granel líquido
e com área dimensionada em 28.827m².
No que diz respeito aos armazéns públicos do Porto de Santarém, eles são utilizados
pelos operadores do porto mediante pagamento de tarifa pública, principalmente no que se
refere ao grupo Master/TKX para operações com fertilizantes.
A Figura 82 ilustra a exploração atual de áreas no Porto de Santarém.
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Figura 82 - Exploração de áreas – Santarém
Fonte: Google Earth (2016); Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Figura 83 ilustra as áreas arrendáveis no Porto de Santarém.

Figura 83 - Áreas arrendáveis – Santarém
Fonte: Google Earth (2016); Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Na seção a seguir, realiza-se a análise dos instrumentos de gestão e planejamento da
CDP.
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2.5.1.3.

Instrumentos de Planejamento e Gestão

A publicação do PDZ de 2015 do Porto de Santarém ocorreu no dia 22 de outubro de
2015, por meio da Portaria SEP/PR nº 474, e o último Plano Mestre do Porto de Santarém foi
publicado no site da SPP/MTPA em julho de 2013.
Sobre ações de cunho comercial, a CDP utiliza a sua tarifa de armazenagem como
política de atração de cargas para seus portos. Nesse particular, os períodos de armazenagem
são adequados ao ciclo operacional das cargas prospectadas, em atendimento à viabilidade
logística e operacional delas. Como a estratégia comercial é centralizada na Sede da CDP, a
Gerência de Santarém mantém apenas alguns contatos com operadores e possíveis
arrendatários, encaminhando-os para a Gerência Comercial (Gercom) da CDP. Em geral, a
Administração de Santarém não realiza ações para atração de novos tipos carga, sendo os
operadores que procuram o Porto.
Quanto aos sistemas de gestão da Autoridade Portuária, a CDP opera com dois
Sistemas de Gestão Empresarial: o ERP FINPAC e o ERP SENIOR. O primeiro possui os módulos
de contas a receber, faturamento e gestão de estoques; e o segundo possui o módulo de gestão
de pessoas – controle de ponto. Todavia, esses módulos e os próprios sistemas não estão
interligados.
Para o planejamento estratégico, a administração utiliza o Balanced Scorecard (BSC)
com horizonte de planejamento de 2016 a 2020. Esse modelo consiste em determinar, de modo
balanceado, as ligações de causa/efeito entre os objetivos relacionados a quatro perspectivas
estratégicas da empresa, bem como estabelecer indicadores de desempenho para cada
objetivo. Essas quatro perspectivas consideradas no BSC são: i) Perspectiva financeira; ii)
Perspectiva dos clientes e do mercado; iii) Perspectiva de processos internos; e iv) Perspectiva
de aprendizado e crescimento.
O Planejamento estratégico da CDP prevê os objetivos e indicadores, com suas
respectivas fórmulas, apresentados na Tabela 56. Na qual se pode observar uma inversão entre
a perspectiva dos clientes e a perspectiva financeira no quadro de indicadores da CDP. Isso deixa
claro que os resultados financeiros são um meio para atingir resultados para os clientes e a
sociedade.
Clientes
Objetivo estratégico

Indicador

Fórmula

Atingir satisfação do cliente

Consignação média por unidade
portuária

Prover soluções logísticas

Tempo de espera do navio

=(total ton. movimentadas/total
quantidade de atracações)*100
=tempo de espera para
atracação do navio após entrada
no canal do porto

Expansão de empreendimentos e
geração de valores visando novos
negócios

Desenvolvimento de novos
contratos de arrendamento
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Financeiro
Objetivo estratégico

Indicador

Fórmula

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável

EBITDA

=receita
(operacional+patrimonial)-jurosimpostos-depreciaçãoamortização

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável

Nível de Endividamento

=total passivos/total ativos

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável

Proporção do valor de impacto
financeiro

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável

Proporção do valor de economia

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável

Evolução da movimentação de carga

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável

Carga movimentada por empregado
próprio

Manter superávit e crescimento
econômico-financeiro sustentável
Diminuir a dependência dos recursos
financeiros da união

Somatório da carga bruta
Reunião de trabalhos com entidades
financeiras

=EBITDA do exercício
corrente/PL=empréstimos=finan
ciamentos)*100
=valor economizado com a
mitigação do risco/receita do
período
=%(tons. movimentada período
atual/tons. movimentada
período anterior)*100
=toneladas movimentadas/total
de empregados próprios da
companhia
=somatório da tonelagem das
cargas movimentadas
=soma da quantidade de
reuniões, documentos em atas

Processos
Objetivo estratégico
Melhorar nível de serviços
Melhorar nível de serviços

Indicador

Fórmula

Tempo médio de estadia de navios
conteineiros
Tempo médio de estadia dos demais
navios

=tempo total entre entrada e
saída de navios/nº de navios
=tempo total entre entrada e
saída de navios/nº de navios
=ponderações entre indicadores
de conformidade da gestão
ambiental portuária
=quantidade de manutenções
realizadas no período de
planejamento dividido pelo total
de manutenções previstas no
período
=(valor realizado até o
mês/valor previsto até o
mês)*100
=(total de eventos
realizados/total de eventos
programados)*100
=total de processos
melhorados/total de processos
mapeados para melhoria
=(revisão tarifária
realizada/revisão tarifária
prevista)*100
=total implantado/total
previsto*100
=(percentual de metas
realizadas/metas previstas)*100
do PDTI no período estabelecido
=(total de processos
analisados/total de processos
recebidos)*100

Melhorar nível de serviços

Índice de desempenho ambiental

Manter infraestrutura

Manutenções realizadas no prazo
definido no planejamento de
manutenções

Expansão, modernização e
otimização da infraestrutura

% de execução do orçamento de
investimentos

Aprimorar plano de comunicação

Agenda do plano de comunicação

Gestão de processos de negócio
(BPM)

Normatização das áreas

Restruturação tarifária

Revisão tarifária

Aprimorar gestão de contratos

Implementação do sistema de
gestão de contratos

Desenvolver infraestrutura
tecnológica

Índice de processos analisados

Monitorar processos junto ao poder
concedente e ANTAQ

Índice de processos analisados

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

157

PLANO MESTRE

Aprendizado e crescimento
Objetivo Estratégico

Indicador

Fórmula

Garantir estrutura organizacional
adequada
Programa de qualificação e
capacitação de empregados

Índice de elaboração do Plano de
Estrutura Organizacional
Índice de execução do PC (Plano de
Capacitação)

=(executado/total
planejado)*100

Programa de qualificação e
capacitação de empregados

Capacitação

Definir papéis e responsabilidades

Vigência do plano de cargos e
salários

Definir papéis e responsabilidades

Universalização do plano de carreira

Avaliação de desempenho e gestão
por resultados
Avaliação de desempenho e gestão
por resultados
Avaliação de desempenho e gestão
por resultados
Avaliação de desempenho e gestão
por resultados

Absenteísmo
Nota de avaliação de desempenho
Faltas injustificadas
Avaliação colegiada GPAR/CONSAD

Avaliação de desempenho e gestão
por resultados

Universalização da gestão por
resultados

Programa de retenção de
empregados

Índice de elaboração do plano de
retenção de talentos

=(executado/total previsto)*100
=(horas de capacitação por
empregado próprio em
conformidade com o plano de
capacitação)*100
=revisão do plano de cargos e
salários
=(cargos com plano de carreira
definidos/total de cargos que
deveriam ter plano de carreira
definidos)*100
=quantidade de absenteísmo/nº
de empregados
=(metas previstas/metas
executadas)*100
=faltas injustificadas/n de
empregados
=avaliação CONSAD
(questionário em separado)
=cargos com gestão por
resultados definidos/total de
cargos que deveriam ter gestão
por resultados definidos
=(executado/total previsto)*100

Tabela 56 - Indicadores do BSC – CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Faz parte da metodologia BSC a consolidação de um Mapa Estratégico, o qual
apresenta as relações de causa e efeito entre os objetivos. Assim como no quadro de indicadores
(Tabela 56), percebe-se, também, no mapa estratégico, uma inversão entre as perspectivas dos
clientes e a financeira, reforçando que o resultado financeiro é um meio para atingir resultados
para os clientes e a sociedade. Esse tipo de inversão é usual em organizações pertencentes ao
setor público. O Mapa Estratégico da CDP – 2016/2020 é apresentado na Figura 84.
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Figura 84 - Mapa Estratégico da CDP (2016-2020)
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O fato de a CDP utilizar o BSC e basear sua gestão estratégica em um conjunto
predefinido de indicadores pode ser considerado um aspecto positivo. No entanto, alguns
indicadores poderiam ser revistos, pois não permitem uma efetiva aferição dos objetivos aos
quais estão relacionados e não apresentam uma relação direta com a perspectiva em que estão
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alocados. A título de exemplo, pode-se citar o primeiro indicador (consignação média por
unidade portuária), o qual não parece ser suficiente para medir o objetivo a que está associado
(atingir satisfação do cliente). Também, como exemplo, pode-se citar o indicador Carga
movimentada por empregado próprio, inserido na perspectiva financeira, o qual, dadas as suas
características, poderia ser inserido na perspectiva de processos.
Na próxima seção, é realizado um diagnóstico do atual quadro de pessoal da CDP, e
são apresentadas as ações de capacitação da Autoridade Portuária para com seus
colaboradores.

2.5.2.

RECURSOS HUMANOS

As informações apresentadas nesta seção incluem funcionários do quadro de pessoal
da CDP alocados no Porto de Santarém e, também, dos demais portos a ela pertencentes.
A Companhia possui um total de 422 funcionários. Na sede administrativa, estão
alocados cerca de 31% desses funcionários. Já no Porto de Santarém, encontra-se 9% e o
restante nas demais filiais da CDP. Mais da metade (54%) do total de funcionários está alocada
no setor operacional, seguido dos setores de segurança (31%) e administrativo-financeiro (9%).
A distribuição de pessoal por setor pode ser visualizada no Gráfico 12.
2%
3%

1%

9%

Operações

Segurança
Administrativo e financeiro
54%
Recursos humanos e saúde
31%

Manutenção
Meio ambiente

Gráfico 12 - Distribuição de pessoal por setor na CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Os três cargos com os maiores números de ocupantes são: i) técnico portuário
administrativo/operacional (133); ii) guarda portuário (122); e iii) assistente de operações (40).
Os três juntos representam cerca de 70% do total de funcionários.
O Gráfico 13 apresenta a distribuição de pessoal por nível de escolaridade.
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Gráfico 13 - Distribuição de pessoal por nível de escolaridade da CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Metade do pessoal da Companhia não possui ensino superior. Os que possuem ou
estão cursando somam 39%; os pós-graduados representam 10%; e os funcionários com
mestrado somam apenas 1%. Os funcionários com maior escolaridade ocupam os cargos:
analista de sistemas, arquiteto, advogado, engenheiro eletricista e de meio ambiente.
A seguir, o Gráfico 14 apresenta o número de funcionários por faixa etária.

64 a 74 anos
53 a 63 anos
42 a 52 anos
31 a 41 anos
23 a 30 anos
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30%

35%

Volume de funcionários
Gráfico 14 - Número de funcionários por faixa etária da CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A presença de 42% dos funcionários entre 53 e 74 anos está relacionada ao tempo de
serviço do quadro de pessoal, de forma que 35% dos funcionários trabalham no Porto entre 26
e 46 anos. Nesse sentido, a CDP busca a reformulação de seu Plano de Demissão Voluntária
(PDV), com o objetivo de incentivar o afastamento de pessoal aposentado e aposentável da
Companhia, de forma a diminuir a folha de pagamento da empresa, bem como dar oportunidade
aos novos colaboradores. Entre 2011 e 2015, foram contratados 131 colaboradores, o que
corresponde a 29% do quadro total de funcionários.
Ademais, dos 422 funcionários, 86% são de carreira, 5% são comissionados e 9% são
comissionados de carreira.
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Os últimos concursos públicos foram realizados em 2012, por meio dos editais nº
01/2012 e 02/2012. O concurso do edital nº 01/2012 visou prover cargos de níveis médio e
superior, dos quais foram contemplados: assistente administrativo, auxiliar de enfermagem,
conferente de capatazia, técnico de segurança do trabalho, biólogo e engenheiro ambiental.
Todos os cargos são para cadastro de reserva, exceto uma vaga para fiel de armazém. O
concurso do edital nº 02/2012, por sua vez, visou prover quatro vagas (três para o sexo
masculino e uma para o sexo feminino) para o cargo de guarda portuário com lotação no Porto
de Santarém. O percentual de evasão desses últimos concursos realizados foi de,
aproximadamente, 10% e, atualmente, não há previsão de realização de novos concursos.
Sobre o programa de capacitação de pessoal da CDP é realizado periodicamente, a
cada um ou dois anos, quando é realizado o mapeamento das necessidades das áreas e é
consolidado o programa de treinamentos.
A Tabela 57 apresenta o número de funcionários capacitados e o número de cursos
oferecidos na Companhia no período de 2011 a 2015.
Ano

Número de capacitados

Número de cursos

2011

662

109

2012

466

106

2013

593

106

2014

581

109

2015

1.044

139

Tabela 57 - Número de funcionários capacitados e cursos por ano na CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O número de cursos oferecidos no período entre 2011 e 2014 foi, em média, de 107
por ano. Entretanto, em 2015, houve um aumento para 139 cursos, em decorrência da
implantação do Projeto Portos Eficientes que a CDP vem desenvolvendo para o aprimoramento
e a reforma de sua política de gestão administrativa e de pessoal. O número de funcionários
capacitados também cresceu no último ano, sendo cerca de 45% maior do que a média dos anos
anteriores. O número de cursos por diretoria por ano é apresentado na Tabela 58.
Número de cursos por diretoria

Diretoria

2011

2012

2013

2014

2015

DIRAFI – Diretoria Administrativa e Financeira

62

68

69

66

70

DIRGEP – Diretoria de Gestão Portuária

37

38

35

38

52

DIRPRE – Diretoria da Presidência

65

37

35

42

69

*Há cursos que beneficiaram duas ou três diretorias simultaneamente.

Tabela 58 - Número de Cursos por Diretoria da CDP
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Em 2015, a Diretoria Administrativa Financeira (DIRAFI) e a Diretoria da Presidência
(DIRPRE) receberam 70 e 69 cursos, respectivamente. Já a Diretoria de Gestão de Pessoas
recebeu 52. A capacitação delas e do pessoal aumentou, significativamente, em 2015, quando
foram executados 15 novos cursos decorrentes do Projeto Portos Eficientes.
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A seguir, faz-se uma análise da atual estrutura tarifária do Porto de Santarém.

2.5.3.

ESTRUTURA TARIFÁRIA

O último reajuste tarifário dos portos sob administração da CDP foi publicado no dia
26 de novembro de 2015, por meio da deliberação DIREXE nº 49/2015, a qual seguiu as diretrizes
estabelecidas na Resolução ANTAQ nº 4.148, de 26 de maio de 2015. O aumento das tarifas foi
de cerca de 20%, e a CDP só poderá solicitar novo reajuste após um ano do último concedido,
ou seja, em maio de 2016.
As tabelas tarifárias de Santarém estão disponibilizadas no Anexo 2 e são definidas da
seguinte forma:
» Tabela I – Utilização da Infraestrutura Aquaviária – Devida pelo armador ou requisitante;
» Tabela II – Utilização das Instalações de Acostagem – Devida pelo armador ou requisitante;
» Tabela III – Utilização da Infraestrutura Terrestre – Devida pelo operador portuário ou dono
da mercadoria;
» Tabela IV – Serviços de Movimentação de Cargas – Devida pelo dono da mercadoria ou
requisitante;
» Tabela V – Serviços de Armazenagem – Devida pelo dono da mercadoria ou requisitante;
» Tabela VI – Equipamentos Portuários – Devida pelo requisitante; e
» Tabela VII – Diversos – Devida pelo requisitante.

A trajetória da arrecadação por Tabela Tarifária nos últimos anos é apresentada na
Tabela 59.
Tabela
I

II

III

IV
V
VI
VII

Cobrança sobre
utilização
Utilização da
Infraestrutura
Aquaviária
Utilização das
Instalações de
Acostagem
Utilização da
Infraestrutura
Terrestre
Serviços de
Movimentação de
Cargas
Serviços de
Armazenagem
Equipamentos
Portuários
Diversos
Total

2011 (R$)

2012 (R$)

2013 (R$)

2014 (R$)

2015 (R$)

3.554.990,42

4.837.920,22

8.212.507,80

6.295.370,41

9.244.257,96

59.174,17

69.002,99

55.318,87

49.186,46

219.419,46

1.016.282,18

848.425,41

921.564,19

1.139.024,36

1.576.833,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527.254,53

182.443,10

61.200,17

159.839,19

586.441,94

51.219,53

20.752,42

12.325,12

30.068,90

83.425,08

36.444,01

31.290,62

33.669,01

36.965,98

30.226,58

5.245.364,84

5.989.834,76

9.296.585,16

7.710.455,30

11.740.604,35

Tabela 59 - Receita tarifária por tabela do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A tabela com maior participação na receita tarifária total refere-se à Utilização da
Infraestrutura Aquaviária, com representatividade sobre o total variando entre 68% e 88% no
período em análise. A tabela III, relativa à Utilização da infraestrutura terrestre, também possui
contribuição significativa: sua representatividade, no total, situou-se entre 10% e 19% no
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período. Observa-se a receita nula sobre a Tabela IV, relativa aos Serviços de movimentação de
cargas, já que Autoridade Portuária não atua mais na operação no Porto de Santarém.
A receita por grupo de usuário no Porto em questão é apresentada na Tabela 60.
Arrecadação por
Grupo de Usuário

2011 (R$)

2012 (R$)

Usuários do Porto Público

1.749.535,42

1.507.011,09

989.185,78

893.749,94

2.143.729,26

Arrendatários

3.321.838,20

4.263.505,21

7.897.446,41

6.482.443,03

9.125.212,40

Total

5.071.373,62

5.770.516,30

8.886.632,19

7.376.192,97

11.268.941,66

2013 (R$)

2014 (R$)

2015 (R$)

Tabela 60 - Receita por grupo de usuário do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Quanto à arrecadação por grupo de usuário, observa-se que o maior volume
arrecadado foi relativo aos Arrendatários, sua participação variou de 66% a 89% no período em
análise. Vale ressaltar que o Porto de Santarém não possui TUPs que utilizam sua infraestrutura
e, consequentemente, esse grupo de usuário não aparece nas suas receitas.

2.5.4.

ANÁLISE FINANCEIRA

A CDP utiliza um modelo de contabilidade pelo regime de competência. Assim, dispõe
de demonstrativos que permitem o cálculo da totalidade dos indicadores financeiros. Todavia,
os valores do balanço patrimonial são contabilizados apenas para a CDP, viabilizando o cálculo
de indicadores financeiros somente para a companhia como um todo, sem especificá-los por
porto administrado. Assim, a análise por porto administrado pela CDP limita-se aos gastos, às
receitas e aos investimentos de cada unidade portuária. Além disso, a Companhia não adota
uma sistemática de custeio, porém, já foram realizados estudos a fim de implementar um
modelo adequado.
Os dados utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros
fornecidos pela CDP, quais sejam: plano de contas, balancete analítico por filial, demonstrativos
de fluxo de caixa, balanço patrimonial e relatórios de gestão e de auditoria.
A seguir, é apresentada a análise dos indicadores financeiros da CDP e, em seguida,
são analisados os gastos, as receitas e os investimentos do Porto de Santarém no período de
2010 a 2015.

2.5.4.1.

Indicadores Financeiros da CDP

A análise da situação financeira da CDP, por meio de índices financeiros, apresenta o
nível de liquidez, a capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazo da entidade
e os indicadores de rentabilidade da Companhia. Este item tomou como base os demonstrativos
financeiros disponibilizados pela CDP envolvendo o período de 2010 a 2015.

Indicadores de Liquidez
Os indicadores de liquidez, apresentados no Gráfico 15, evidenciam o grau de solvência
da empresa, representando a sua capacidade de pagamento dos compromissos assumidos com
terceiros. Na análise, foram considerados os indicadores de liquidez corrente, geral e imediata.
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Gráfico 15 - Evolução dos indicadores de liquidez da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme se pode observar no Gráfico 15, todos os indicadores apresentaram queda
no período. O indicador de liquidez corrente teve seu valor reduzido em 89% de 2010 a 2015. Já
o indicador de liquidez imediata alcançou, em 2015, o patamar de 0,34, o que significa que, para
cada R$ 1,00 em obrigações do passivo circulante, existia apenas R$ 0,34 na conta de
disponibilidades, o que aponta para possíveis dificuldades na liquidação de obrigações de curto
prazo. Apesar do menor nível de liquidez ao longo do tempo, os índices de liquidez corrente e
liquidez geral ainda se encontram em um patamar recomendável, acima de 1,00, o que indica
que existem mais recursos do que obrigações.
Em suma, a queda dos índices ocorreu devido ao aumento do passivo circulante e à
queda do ativo circulante. O indicador de liquidez imediata se encontrar aquém do
recomendável, é necessário ampliar os esforços de funding, buscando transformar obrigações
de curto em longo prazo, a fim de evitar dificuldades de caixa.

Indicadores de Estrutura de Capital
Os indicadores de estrutura de capital mostram o grau de endividamento da entidade
em decorrência da origem dos capitais investidos na aquisição de seus ativos. No Gráfico 16, são
apresentados os indicadores de endividamento geral, participação de capitais de terceiros e
imobilização do patrimônio líquido.
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Gráfico 16 - Evolução dos indicadores de estrutura de capital da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O indicador de endividamento geral mede o nível de dependência de capital de
credores frente aos ativos totais da empresa – nesse sentido, quanto menor, melhor. Observase no Gráfico 16 que esse indicador teve crescimento de 4% em 2015 em comparação a 2010,
porém, manteve-se durante todo o período na faixa entre 0,10 e 0,16.
O indicador de capitais de terceiros perfaz uma trajetória semelhante à do
endividamento geral, visto que o valor do patrimônio líquido é próximo ao valor do ativo total.
Do mesmo modo que o anterior, esse indicador apresentou trajetória crescente, o que indica o
aumento da dependência de capitais de terceiros no negócio. Porém, ainda assim, o indicador
situou-se em um nível considerado baixo.
O indicador de imobilização do patrimônio líquido apresentou comportamento
crescente, passando de 0,65 em 2010 para 0,90 em 2015, motivado pelo aumento do ativo
permanente em proporção superior ao crescimento do patrimônio líquido. Isso significa que o
capital próprio da Autoridade Portuária encontra-se em mais de 90% alocado em ativos de baixa
liquidez, que não podem ser facilmente vendidos a fim de quitar obrigações financeiras.

Indicadores de Rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida de eficiência do capital
investido na CDP. Os indicadores calculados são: rentabilidade do patrimônio líquido,
rentabilidade dos investimentos, giro do ativo e margens bruta, operacional e líquida. Com base
na Demonstração de Resultados da CDP, são apresentados nesta seção os resultados de
desempenho da Autoridade Portuária nos últimos seis anos.
O Gráfico 17 apresenta o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido da CDP.
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Gráfico 17 - Indicador de rentabilidade do patrimônio líquido da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O indicador apresentou trajetória crescente até 2012, ano em que houve aumento
significativo do capital social e de créditos para incremento de capital. Nesse ano, para cada R$
100,00 de capital próprio investido, o Porto teve R$ 2,00 de lucro. Já em 2013, a queda abrupta
do índice deveu-se ao déficit de R$ 14 milhões no lucro líquido, originado de maiores custos das
operações portuárias e, em menor escala, de gastos com pessoal e encargos sociais. Apesar da
recuperação do indicador em 2014, devido à Autoridade Portuária ter voltado a apresentar
lucro, em 2015, ocorreram novos prejuízos, na casa de R$ 20 milhões, ocasionados,
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principalmente, por maiores custos relacionados à operação portuária, aos serviços de terceiros,
às perdas no recebimento de créditos e à redução das receitas financeiras.
O Gráfico 18 apresenta o indicador de rentabilidade dos investimentos da CDP.
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Gráfico 18 - Evolução do indicador rentabilidade dos investimentos da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A trajetória da rentabilidade dos investimentos é semelhante à da rentabilidade do
patrimônio líquido. Isso ocorre porque a maior parte dos recursos utilizados na aquisição de
ativos é proveniente do patrimônio próprio da companhia, que apresentou variação semelhante
à do ativo total ao longo do período avaliado.
Em 2013, a taxa de retorno dos investimentos foi negativa em 0,03, pois a CDP teve
lucro líquido negativo, resultado de maiores custos com operações portuárias. Assim como no
indicador de rentabilidade do patrimônio líquido, a rentabilidade dos investimentos também foi
negativa em 2015, devido aos prejuízos observados. Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 19
apresenta a evolução do indicador no período analisado.
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Gráfico 19 - Evolução do indicador de giro do ativo da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O giro do ativo foi ampliado ao longo do tempo, o que aponta que a CDP conseguiu
aumentar o faturamento líquido em relação aos ativos que utiliza. Apesar do aumento do
faturamento, houve ampliação nos gastos operacionais ao longo do tempo, o que acabou não
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se traduzindo em maiores lucros. O Gráfico 20 apresenta a evolução dos indicadores de margem
bruta, operacional e líquida da CDP.
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Gráfico 20 - Indicadores de margem da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Os indicadores de margem operacional e margem líquida possuem trajetória
semelhante, o que indica que a diferença entre os valores de lucro operacional líquido e lucro
líquido foi relativamente constante ao longo do período. Essa diferença refere-se aos valores
que são descontados entre uma e outra conta de resultado, a saber: pagamento de impostos e
participação dos empregados nos resultados. Nos anos de 2013 e 2015, evidenciou-se um
resultado atípico nas contas da CDP, pois margem líquida foi superior à operacional. Esse fato
foi decorrente de subsídios do Tesouro Nacional, que, em 2015, atingiram o valor de R$ 9,9
milhões.
Somada a isso, em 2013, houve uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho
desfavorável à CDP, referente ao realinhamento do salário dos guardas portuários (Sindiguapor)
no período de fevereiro/2010 a dezembro/2013. Essas obrigações trabalhistas foram
reconhecidas em 2014, com efeitos retrospectivos a 2013. Isso levou a uma reversão de lucro
para prejuízo no exercício de 2013.
O indicador de margem bruta, também, apresentou uma trajetória semelhante à dos
demais, porém, em magnitude superior. Isso ocorreu porque o lucro bruto não considera
despesas administrativas e envolve apenas o faturamento menos as deduções de Imposto Sobre
Serviços de qualquer natureza (ISS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como os
custos da operação portuária.
Em complemento à análise de rentabilidade da CDP, apresenta-se, no Gráfico 21, a
evolução do lucro líquido da companhia nos últimos anos.
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Gráfico 21 - Evolução do indicador de lucro líquido da CDP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O lucro líquido da CDP cresceu 300% entre 2010 e 2012, quando alcançou R$ 7,97
milhões. Em 2013, em face de maiores custos das operações portuárias, principalmente o lucro
líquido foi negativo. Em 2014, os menores custos com as operações portuárias, juntamente com
um maior faturamento, tornaram possível que a Autoridade Portuária voltasse a apresentar
lucro líquido positivo, de R$ 1,4 milhão. Porém, no ano de 2015, com a queda das receitas
financeiras e o aumento dos custos com operações portuárias, serviços de terceiros e perdas de
créditos recebíveis, a CDP apresentou o maior prejuízo nominal do período avaliado, atingindo
R$ 20 milhões.

2.5.4.2.

Análise dos Gastos e Receitas da CDP

O resultado financeiro da Autoridade Portuária é composto pelas receitas e despesas
de suas filiais, a saber: Altamira, ATPOUT, Barcarena, Belém, Itaituba, Macapá, Marabá,
Miramar, Óbidos, Vila do Conde, Sede e Santarém. Com base nas receitas obtidas no ano de
2015, o Gráfico 22 indica a representatividade das principais filiais nas receitas da CDP.
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55%
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17%

Gráfico 22 - Participação das filiais na receita da CDP (2015)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O porto de Vila do Conde é a filial que mais obteve receitas na CDP em 2015, seguido
de Miramar, Santarém e Belém. As demais filiais da CDP arrecadaram R$ 21,5 milhões (13% do
total), sendo que, desse valor, R$ 17 milhões foram receitas obtidas pela sede. A sede teve como
principais fontes de receitas os subsídios do Tesouro Nacional (R$ 9,9 milhões), aplicações
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Milhões

financeiras em fundos de investimentos de liquidez imediata (R$ 3,4 milhões) e o ressarcimento
de gastos com pessoal cedido (R$ 1,7 milhão). O Gráfico 23 apresenta as margens de
contribuição (resultados financeiros) das principais filiais da CDP.
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Gráfico 23 - Margem de contribuição das filiais (2015)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Porto de Vila do Conde, que possui a maior receita, também, é o que apresenta a
maior margem de contribuição. A sequência das maiores margens de contribuição é a mesma
das maiores receitas; contudo, identifica-se que a filial de Belém apresenta margem negativa,
assim como o conjunto das demais filiais. Ressalta-se que a apropriação contábil adotada pela
CDP direciona, a cada filial, os custos e as receitas operacionais, enquanto as despesas
financeiras e administrativas permanecem alocadas na Sede.
Se analisada a margem de contribuição em relação à quantidade de cargas
movimentadas nas instalações, é possível aferir a margem de contribuição unitária, ilustrada no
Gráfico 24.
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Gráfico 24 - Margem de contribuição unitária (R$/t) – Principais Filiais (2015)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Percebe-se, no Gráfico 24, que a maior margem de contribuição unitária refere-se ao
Terminal de Miramar, o que indica uma maior proporção de receitas, descontados os gastos, em
relação à sua movimentação. Na sequência, aparecem os portos de Vila do Conde, Santarém e
Belém.
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A partir de novos arrendamentos, a CDP tem a expectativa de ampliar em 17,4% suas
receitas patrimoniais de 2015 para 2016, alcançando R$ 28,3 milhões. Além disso, espera-se um
aumento de 33,8% nas receitas operacionais, atingindo R$ 161,9 milhões, fato decorrente de
uma maior movimentação de cargas e do aumento do número de atracações tanto nos portos
quanto nos TUPs próximos. Assim, considerando receitas operacionais e patrimoniais, a CDP
tem expectativa de que sua receita aumente 31,1% em relação a 2015, chegando a um montante
de R$ 190,2 milhões.
Na subseção a seguir, são analisados os gastos, as receitas e os investimentos
específicos do Porto de Santarém.

2.5.4.3.

Análise dos Gastos e Receitas do Porto de Santarém

Os demonstrativos de resultado da CDP envolvem não apenas o Porto de Santarém,
mas também as demais unidades portuárias sob sua gestão, bem como o resultado financeiro
da sede administrativa. Assim, nesta seção, são apresentados os valores de gastos e as receitas
obtidas pelo Porto de Santarém.

Em R$ milhões

Entre os anos de 2010 e 2015, o Porto de Santarém apresentou uma receita real média
de R$ 11,5 milhões e despesas reais médias de R$ 10,4 milhões, ou seja, os gastos representaram
cerca de 90% do arrecadado nessa unidade portuária. A evolução dos gastos e das receitas é
apresentada no Gráfico 25 em termos reais (com valores atualizados monetariamente pelo
Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M).
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Gráfico 25 - Receitas e despesas da CDP em Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

As receitas e despesas cresceram, de 2010 a 2015, 78% e 26%, respectivamente. Em
2015, a receita do Porto foi de R$ 15 milhões, enquanto os custos e as despesas somaram R$
11,5 milhões, resultando em uma margem de contribuição de 3,6 milhões.
O Gráfico 26 relaciona as receitas, despesas e margens de contribuição com a
movimentação por ano, considerando valores atualizados monetariamente pelo IGP-M.
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Gráfico 26 - Relação entre despesas, receitas e movimentação do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O crescimento das receitas acompanhou a movimentação de cargas, enquanto os
gastos se mantiveram relativamente estáveis, resultando em uma margem de contribuição com
trajetória de crescimento semelhante à da movimentação ao longo dos anos.
O porto apresentou crescimento médio anual da movimentação de 28%, o qual foi
acompanhado pelo crescimento médio das receitas em um percentual de 10% ao ano. Observase que, em 2014, houve uma redução de 35% na movimentação, comparativamente ao ano
anterior, o que gerou uma redução de 19% nas receitas do porto, enquanto os gastos se
mantiveram no mesmo patamar. Isso gerou uma significativa redução da margem de
contribuição de 2013 para 2014. Em 2015, a movimentação de cargas voltou a crescer, gerando
um correspondente aumento na receita e na margem de contribuição.
A seguir, são apresentados os gastos detalhados do Porto de Santarém.

Gastos
Os custos e as despesas da CDP em Santarém de 2010 a 2015 apresentaram-se
estáveis, dentro de um intervalo entre R$ 9 milhões e R$ 11,5 milhões, o que correspondeu a
um crescimento real de 26% no período.
O Gráfico 27 apresenta a trajetória dos gastos de Santarém, com valores atualizados
para o ano de 2015 com base no IGP-M.
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Gráfico 27 - Gastos do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Os gastos da CPD em Santarém, de 2010 a 2015, foram compostos, principalmente, por
despesas com pessoal e encargos sociais, que apresentaram trajetória crescente, ampliando sua
participação de 21% para 41% do total de gastos no ano de 2015. Já os serviços com terceiros
reduziram sua participação no total de 28% para 15%; e as despesas, de 26% para 11% durante o
período. Os gastos por tonelada movimentada de 2010 a 2015 são apresentados no Gráfico 28.
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Gráfico 28 - Gastos Unitários (R$/t) da CDP em Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A trajetória dos gastos por tonelada movimentada foi decrescente no período,
enquanto a movimentação foi crescente, exceto pelo ano de 2014, em que a movimentação
diminuiu 35% e os gastos unitários aumentaram 6%, em termos reais. Dessa forma, em 2015, o
Porto em questão atingiu uma movimentação de, aproximadamente, 4,5 vezes maior do que
em 2010, com um gasto unitário inferior, contribuindo, assim, para uma margem de
contribuição maior nos últimos anos.
O tópico a seguir analisa com maior detalhamento as receitas do Porto de Santarém.

Receitas

Em R$ milhões

De 2010 a 2015, as receitas de Santarém apresentaram trajetória crescente, atingindo
o seu maior valor em 2015. O Gráfico 29 ilustra a evolução das receitas de Santarém, com valores
atualizados para o ano de 2015 com base no IGP-M.
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Gráfico 29 - Receitas do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Receita de Serviços, a qual se refere à arrecadação tarifária proveniente dos serviços
portuários prestados, constitui a maior parte da receita total do Porto. Durante o período
avaliado, sua participação aumentou de 68% em 2010 para 77% em 2015. Outra fonte de
recursos relevante é a Receita Patrimonial, relacionada a arrendamentos, a qual teve sua
participação reduzida de 2010 a 2015 de 25% para 22%.
A relação entre a receita auferida e a movimentação de cargas, calculada entre os anos
de 2010 e 2015, é apresentada no Gráfico 30 com valores atualizados para o ano de 2015 com
base no IGP-M.
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Gráfico 30 - Receitas Unitárias (R$/t) do Porto de Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

No período de 2010 a 2015, a receita unitária apresentou variação no intervalo entre
R$ 2,87 e R$ 7,96. As trajetórias da movimentação e da receita unitária apresentam-se opostas,
pois, enquanto a movimentação de cargas apresentou-se positivamente inclinada, a receita
unitária apresentou declividade negativa. Isso ocorreu devido ao fato de a movimentação de
cargas ter crescido 3,5 vezes no período, enquanto as receitas foram ampliadas em 80%. A
diferença entre essas taxas de crescimento resultou em um menor nível de receitas em relação
à movimentação de cargas ao longo dos anos.
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O Gráfico 31 apresenta a margem de contribuição (receita menos gastos) por tonelada de
carga movimentada. Os valores monetários foram atualizados para 2015 com base no IGP-M.
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Gráfico 31 - Margem de contribuição unitária da CDP em Santarém
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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De 2010 a 2012, a arrecadação de receitas não foi suficiente para cobrir os gastos do
Porto de Santarém. A partir de 2013, no entanto, ele começou a apresentar margens de
contribuição unitárias positivas, sendo observado, nesse mesmo ano, o maior valor do período,
de 2010 a 2015. Em 2015, apesar de o Porto ter movimentado a maior quantidade de cargas do
período, o indicador de margem de contribuição unitária foi inferior ao observado em 2013. Isso
ocorreu porque, em 2015, as receitas unitárias foram reduzidas em 2,6% e os gastos unitários
foram ampliados em 4,3%, comparativamente a 2013. Um dos fatores que levou a esse cenário
foi o maior montante de gastos da conta de pessoal e encargos sociais, que cresceram
substancialmente a partir de 2014.

2.5.4.4.

Investimentos

A seguir, são apresentados os recursos direcionados aos investimentos realizados no
Porto de Santarém entre 2011 e 2015, sendo os valores atualizados para 2015 com base no IGPM. Na sequência, são listados os projetos de investimento previstos para os próximos cinco
anos.
O Gráfico 32 apresenta a evolução do montante de investimentos orçados e
efetivamente executados no período de 2011 a 2015.
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Gráfico 32 - Investimento orçado x executado de Santarém – Valores atualizados
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O maior percentual de execução dos investimentos foi atingido em 2015, quando
21,7% do montante orçado foi efetivamente executado. No entanto, a média de execução
orçamentária no período de 2011 a 2015 foi de apenas 3,9% ao ano, sendo o ano de 2014 o de
menor execução (1,1%).
Os anos de 2013 e 2014 apresentaram os maiores valores de orçamento para
investimentos, porém, foram os anos de menor percentual de execução, principalmente devido
ao cancelamento da expansão do TMU 2.
Quanto à composição dos investimentos, foram disponibilizadas informações apenas
para os anos de 2013 e 2014. O orçamento nesse período foi referente aos seguintes projetos:
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» elaboração de estudos e projetos para construção do TMU2 no Porto de Santarém – foram
liquidados, financeiramente, os valores de R$ 490.015,00 e R$ 417.600,00 em 2013 e 2014,
respectivamente;
» salvamento do Sítio Arqueológico (anos III e IV) – foram liquidados, financeiramente, os
valores de R$ 255.600,00 e R$ 60.000,00 em 2013 e 2014, respectivamente.

Além dos dois projetos listados acima, contaram com aportes governamentais os
projetos para Construção do Terminal de múltiplo Uso 2 no Porto de Santarém e Implantação
de Área de Apoio Logístico, cuja execução financeira foi nula entre 2013 e 2014. Não foram
obtidas maiores informações para os investimentos ocorridos nos demais anos.
Para o ano de 2016, está previsto um investimento de R$ 22 milhões com recursos da
União para o Terminal Hidroviário de Passageiros em Santarém. Além disso, para os próximos
cinco anos, estão previstos para o Porto de Santarém os seguintes projetos de investimento com
recursos privados:
» terminal de granéis sólidos vegetais (soja, milho) – R$ 347 milhões;
» terminal de granéis sólidos minerais (fertilizantes) – R$ 136 milhões.
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3. PROJEÇÃO DE DEMANDA
O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas inerentes ao Complexo Portuário estudado (Porto Público e TUPs), fornecendo os
subsídios que balizaram a construção dos números ou seja, caracterizando 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 avaliar 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 detalhado nas próximas seções.

3.1.

DEMANDA SOBRE AS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

Este tópico tem como objetivo apresentar e analisar a projeção de demanda do
Complexo Portuário de Santarém. Estão inclusos nesse Complexo o porto público, que
movimenta grãos, fertilizantes, combustíveis e botijões de gás; e o TUP Ipiranga, onde ocorrem
operações de derivados de petróleo (exceto GLP).
Em 2015, o Complexo Portuário de Santarém movimentou um total de 4,9 milhões de
toneladas. Dentre as naturezas de carga movimentadas no complexo, destacam-se os granéis
sólidos vegetais, que representaram 92% da demanda total em 2015, seguidos pelos granéis
líquidos combustíveis (4%).
Até 2045, espera-se que a demanda cresça em média 1,7% ao ano, alcançando um
total de 10,9 milhões de toneladas. A participação dos granéis sólidos minerais em relação à
movimentação total do complexo portuário passará de 3% em 2015 para 25% em 2045. Este
aumento é devido às maiores taxas de crescimento do volume importado de fertilizantes
esperadas para o período em questão quando comparadas ao crescimento esperado para os
granéis sólidos vegetais. Como consequência, a participação dos granéis sólidos ao final do
período no complexo deve ser reduzida para 71%.
A

Figura 85 apresenta as principais características e resultados de projeção de demanda
do Complexo Portuário de Santarém.
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Figura 85 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 61, por sua vez, mostra o volume de cargas projetado para o Complexo
Portuário em análise
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Natureza de carga

Carga

Tipo Navegação

Sentido

Granel Sólido Vegetal

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

4.503.061

7.361.209

9.008.860

9.970.004

7.520.302

7.886.070

7.720.794

Milho

Interior

Desembarque

1.196.721

1.176.633

1.434.036

1.587.509

1.164.588

1.262.480

1.226.487

Milho

Longo Curso

Embarque

1.605.528

1.394.874

2.117.545

2.369.498

2.059.235

2.206.026

2.349.245

Soja

Interior

Desembarque

773.562

2.158.638

2.281.613

2.502.058

1.666.501

1.719.494

1.549.579

Soja

Longo Curso

Embarque

927.251

2.631.065

3.175.666

3.510.938

2.629.978

2.698.071

2.595.483

157.862

940.872

1.415.688

1.754.893

2.548.185

2.799.116

2.750.857

157.862

940.872

1.415.688

1.754.893

2.548.185

2.799.116

2.750.857

219.750

242.138

265.319

291.393

318.829

345.018

369.995

Granel Sólido Mineral
Fertilizantes

Longo Curso

Desembarque

Granel Líquido - Combustíveis e Químicos
Derivados de petróleo (exceto GLP)

Interior

Desembarque

213.021

235.790

258.354

283.680

310.331

335.771

360.027

GLP

Interior

Desembarque

6.730

6.348

6.965

7.712

8.498

9.247

9.968

8.596

8.665

9.544

10.613

11.740

12.818

13.861

Carga Geral
Recipientes para gases comprimidos

Interior

Desembarque

3.226

3.606

3.972

4.417

4.886

5.335

5.769

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Embarque

5.370

5.059

5.572

6.196

6.854

7.484

8.092

28.126

49.419

61.891

69.589

60.049

63.760

62.625

4.917.395

8.602.304

10.761.303

12.096.490

10.459.105

11.106.783

10.918.133

Outros

Total

Passageiros

Unidade

Tipo Navegação

Sentido

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Passageiros

Passageiros

Interior

Ambos

27.165

22.755

24.904

27.362

29.949

32.538

35.065

Passageiros

Passageiros

Longo Curso

Ambos

16.301

26.406

29.466

32.786

35.901

38.691

41.316

Passageiros

Número de Atracações

Interior

Ambos

137

164

179

197

216

234

252

Passageiros

Número de Atracações

Longo Curso

Ambos

17

38

43

47

52

56

60

Tabela 61 – Projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Santarém entre os anos de 2015 (Observado) e 2045 (Projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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De forma complementar, para que seja possível avaliar as incertezas das previsões
estimadas, foram construídos cenários da projeção de demanda para cada carga 2. Tais cenários
levam em consideração dois tipos de choques:
3F

Choque Tipo 1) Considera alternativas de crescimento do PIB do Brasil e de seus
principais parceiros comerciais. Para a elaboração dos cenários, foi aplicado um acréscimo de
30% na taxa de crescimento anual do PIB do Brasil e de seus principais parceiros comerciais 3 no
cenário otimista e 30% de decréscimo para o cenário pessimista. A taxa de 30% foi obtida com
base na volatilidade do PIB mundial para o período de 2000 a 2014, utilizando, para isso, a base
de dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).
4F

Choque Tipo 2) Apresenta caráter qualitativo, com base nas entrevistas realizadas às
instituições e ao setor produtivo. Esse choque objetiva incorporar à projeção de demanda
mudanças de patamar de volume movimentado, decorrente de possíveis investimentos em
novas instalações produtivas, como novas plantas e expansões de unidades fabris. Salienta-se
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.
No caso de Santarém, não houve nenhum choque do tipo 2, portanto foi aplicado
apenas o primeiro tipo de choque para o cálculo dos cenários. Os resultados da projeção
tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para o Complexo
Portuário de Santarém, estão ilustrados no Figura 86.

Figura 86 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

2
3

A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 3.
Projetado pelo The Economist Unit Intelligence.
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Enquanto no cenário tendencial a demanda do complexo deve crescer em média 1,7%
ao ano, entre 2015 e 2045, no cenário otimista essa taxa é de 2,1% ao ano. Já no cenário
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,3% no mesmo período.
É importante destacar que, ao longo do período projetado, foi considerada a influência
de novas infraestruturas de transporte que podem impactar o Complexo Portuário de Santarém,
tanto positivamente, como é o caso da Ferrovia Lucas do Rio Verde – Itaituba (ano 2035); quanto
negativamente, como a Ferrovia Norte-Sul entre Açailândia e Barcarena (ano 2035), além da
Ferrovia Lucas do Rio Verde – Campinorte (ano 2035) e Lucas do Rio Verde - Porto Velho (ano
2045), permitindo uma rota 100% ferroviária entre oeste do Mato Grosso e o Complexo
Portuário do Itaqui.
Nos itens subsequentes estão descritas, com maior detalhamento, as projeções de
demanda por natureza de carga e principais produtos, bem como seus cenários.

3.1.1.

GRANEL SÓLIDO VEGETAL

Os granéis sólidos vegetais configuram a principal natureza de carga do Complexo
Portuário de Santarém, tendo como produtos relevantes os grãos de soja e milho.
Em 2015, o Porto Público exportou 927 mil toneladas de grãos de soja e 1,6 milhão de
toneladas de milho, sendo que os maiores volumes movimentados no Porto tiveram origem nos
estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará, conforme indica o Gráfico 33.
RO
15%
PA
7%

MT
78%

Gráfico 33 – Origem das exportações de grãos no Complexo Portuário de Santarém −

5

Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A soja tem como destino principalmente a Holanda, Espanha, Egito, Reino Unido,
França e, em menores volumes, para Arábia Saudita e Tunísia. Já o milho é exportado para
destinos mais pulverizados, com destaque para: Argélia, Egito, República Dominicana e Costa
Rica (ALICEWEB, [2015]).
Ressalta-se que atualmente 78% dos grãos exportados chegam ao Complexo via
navegação interior. Segundo a Cargill, 80% dessa carga desembarcada tem origem na estação
de transbordo de Porto Velho e 20% em Miritituba.
O Terminal Fluvial de Granéis Sólidos de Santarém, arrendado pela Cargill, finalizou o
processo de expansão de sua capacidade de embarque, que passou de 2 milhões para 5 milhões de
toneladas anuais. A expansão teve início no primeiro semestre de 2014 e foi concluída em 2016, com
aportes de R$ 240 milhões (CARGILL, 2014). Além desse investimento em Santarém, a empresa
também vem restaurando seu terminal de grãos em Porto Velho (RO) (CARGILL, 2015).
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Atualmente, a totalidade da movimentação de granéis sólidos vegetais ocorre no
terminal arrendado da Cargill. Porém, consideram-se, ainda, os leilões previstos no Bloco 1 de
arrendamentos de áreas e infraestrutura públicas para a movimentação e armazenagem de
granéis sólidos vegetais (ANTAQ, 2016b). Com isso, haverá maior capacidade portuária para
escoamento de grãos nos portos do Norte do país.
Ao todo, a área de arrendamento disponível em Santarém possui 27.900 m², devendo
englobar tanto a área de armazenagem quanto o píer para operação de navios de longo curso e
barcaças de transporte hidroviário. Esses arrendamentos previstos para operação de granéis
sólidos vegetais em Santarém surgem no contexto de inclusão do porto no projeto Arco Norte,
que prevê a instalação de 96 portos distribuídos pelos estados de Rondônia, Amazonas, Amapá,
Pará, Maranhão e Bahia. Considera-se que uma combinação entre o crescimento da produção
agrícola, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país, e melhorias nos acessos terrestres
e multimodais deve aumentar a necessidade de escoamento pelo Arco Norte. Nesse sentido, o
Porto de Santarém destaca-se pela sua localização estratégica, à margem direita do Rio Tapajós,
constituindo-se em uma localidade propícia para novos empreendimentos voltados para o
escoamento de grãos produzidos principalmente do centro-oeste brasileiro (G1, 2016c).
A projeção da demanda de soja e milho para o Complexo Portuário de Santarém até
2035 contempla a consolidação de investimentos previstos em melhorias na rodovia BR-163.
Embora seja esperado maior fluxo de carga com destino à Miritituba a partir de 2035, com a
construção da ferrovia Lucas do Rio Verde – Itaituba, neste ano também são esperados
investimentos que devem atrair a carga para outros complexos portuários, tais como a ferrovia
Açailândia – Barcarena, que deverá se conectar ao restante da Ferrovia Norte-Sul entre
Açailândia e Estrela d’Oeste, e a ferrovia Lucas do Rio Verde – Campinorte, que permite uma
rota 100% ferroviária entre o centro do Mato Grosso e Itaqui. A partir de 2045, tem-se a ferrovia
Lucas do Rio Verde – Porto Velho, permitindo uma rota 100% ferroviária entre oeste do Mato
Grosso e Itaqui.
Assim, foram projetadas as exportações de soja e milho do Brasil e, posteriormente,
os fluxos foram alocados entre os diversos caminhos disponíveis, a partir de um critério de
minimização de custos logísticos. Com isso, tem-se que as exportações de grãos do Complexo
são formadas por fluxos que chegam a ele pelos seguintes modais:
» Modal rodoviário: grãos do Pará e grãos do Mato Grosso, a partir da BR-163;
» Modal hidroviário: Hidrovia do Tapajós, via transbordo em Miritituba; e
» Modal hidroviário: Hidrovia do Madeira, via transbordo em Porto Velho.

Sendo assim, as exportações totais de grãos no Complexo Portuário de Santarém
devem apresentar crescimento, partindo de 2,5 milhões de toneladas de grãos exportados em
2015, alcançando uma demanda de 4,8 milhões de toneladas em 2045, o que representa um
crescimento médio anual de 1,5% ao ano. Ressalta-se que até 2034, espera-se crescimento de
4,5% em média ao ano, decorrente da consolidação de investimentos previstos, principalmente
em relação às melhorias na rodovia BR-163. No entanto, Santarém deve observar perda de carga
a partir de 2035, em função da concorrência com outros complexos como Belém-Vila do Conde
e Itaqui que devem ganhar competitividade em virtude da disponibilização das ferrovias
Ferrogrão e FNS, tem-se menor crescimento de 0,7% em média ao ano (entre 2035 e 2045).
O Gráfico 34 apresenta a projeção de demanda de exportações, detalhando o modal
de transporte utilizado entre a origem e o complexo.
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Gráfico 34 - Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de grãos de soja e
milho no Complexo Portuário de Santarém por tipo de navegação e sentido - mil t
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Figura 87, a Figura 88, a Figura 89 e a Figura 90 apresentam a área de captação de
grãos do Complexo Portuário de Santarém nos cenários de infraestrutura.
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Figura 87 – Área de captação de grãos do Complexo Portuário de Santarém (2016-2024)
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Figura 88 – Área de captação de grãos do Complexo Portuário de Santarém (2025-2034)
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Figura 89 – Área de captação de grãos do Complexo Portuário de Santarém (2035-2044)
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Figura 90 – Área de captação de grãos do Complexo Portuário de Santarém (2045)
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Considerando um cenário otimista, as exportações de grãos no complexo apresentam
crescimento médio de 1,9% em média ao ano entre 2015 e 2045. Já no cenário pessimista, essa
taxa é de 1%. Os resultados obtidos estão ilustrados no Gráfico 35.
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Gráfico 35 - Cenários de demanda de exportações de grãos do Complexo Portuário de Santarém, 20102015 (Observado) e 2016-2045 (Projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.1.2.

GRANEL LÍQUIDO – COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS

Os granéis líquidos combustíveis são movimentados tanto no Porto Público, quando
no TUP Ipiranga. Enquanto no primeiro há volumes transacionados de derivados de petróleo,
inclusive GLP, no TUP ocorrem apenas as movimentações de derivados de petróleo.
Em 2015, o complexo movimentou 221,4 mil toneladas de granéis líquidos
combustíveis, desembarcados da navegação interior, sendo que os maiores volumes foram
movimentados no Porto Público, conforme indica o Gráfico 36.

30%
Porto de Santarém Derivados de
petróleo (exceto GLP)
Porto de Santarém GLP
3%

67%

TUP Ipiranga Derivados de petróleo
(exceto GLP)

Gráfico 36 – Movimentação de granéis líquidos combustíveis do Complexo Portuário de Santarém por
produto e estrutura portuária − 2015
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A demanda de combustíveis tem como um dos principais determinantes a variação de
renda do mercado consumidor. Dessa forma, no curto prazo (próximos dois anos), deve ocorrer
uma queda na demanda, devido à queda esperada na economia. Entretanto, no longo prazo,
espera-se que a economia recupere sua trajetória de crescimento, resultando em aumento da
demanda por derivados de petróleo.
Ressalta-se que parte do GLP desembarcado segue para envase realizado pela Fogás,
que faz a distribuição de botijões de gás via rodoviária e hidroviária, conforme apresenta o item
3.1.4.
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Até 2045, espera-se um crescimento médio anual de 1,8% da demanda projetada de
derivados de petróleo (exceto GLP) e 1,9% da movimentação de GLP. Assim, ao final do período,
o total de granéis líquidos pode chegar a 370 mil toneladas, conforme Gráfico 37.
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Gráfico 37 – Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de derivados de
petróleo no Complexo Portuário de Santarém por tipo de produto e estrutura portuária - mil t
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Enquanto no cenário tendencial, a demanda total de derivados de petróleo e GLP em
todo o complexo apresenta crescimento médio anual de 1,8% entre 2015 e 2045, no cenário
otimista, a demanda cresce em média 2,4% ao ano. Já no cenário pessimista, tem-se
crescimento médio anual de 1,2%. Os resultados obtidos estão ilustrados no Gráfico 38.
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Gráfico 38 – Cenários de demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Santarém, 20112015 (Observado) e 2016-2045 (Projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2014); AliceWeb (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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3.1.3.

GRANEL SÓLIDO MINERAL

Dentre as cargas classificadas como granéis sólidos minerais, apenas os fertilizantes foram
movimentados no Complexo Portuário de Santarém, mais especificamente no Porto Público.
As importações de fertilizantes totalizaram 158 mil toneladas, originadas principalmente
na Bielorrússia, Estados Unidos, Canadá e Espanha, destinando-se 100% ao Mato Grosso.
Um ponto a ser destacado é um novo arrendamento que deve ser licitado pela ANTAQ,
para operação de granéis sólidos minerais, em especial fertilizantes. O empreendimento deve
compreender uma área greenfield de 26.600 m² no Porto Público de Santarém e reflete a
expectativa de que a demanda por fertilizantes será crescente nos próximos anos. Seguindo o
comportamento da produção de grãos, que deve concentrar seu crescimento nas regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, também a distribuição de fertilizantes deve se destinar a essas
novas áreas de produção agrícola.
É importante destacar que o Complexo Portuário de Santarém apresenta uma
vantagem competitiva em relação ao Complexo de Belém e Vila do Conde, que é a possibilidade
de expedição rodoviária, sem que seja necessário realizar qualquer transbordo hidroviário.
Diferentemente dos grãos, a movimentação de fertilizantes em barcaça tem baixa viabilidade,
devido ao custo do transbordo e ao risco de perda de carga. Comparativamente ao Complexo
Portuário do Itaqui, Santarém tem maior proximidade com o mercado consumidor do Mato
Grosso.
O Gráfico 39 apresenta a projeção de demanda de fertilizantes do Complexo Portuário
de Santarém, destacando o modal de transporte a ser utilizado para expedição da carga.
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Gráfico 39 - Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de fertilizantes no
Complexo Portuário de Santarém por modal de transporte para expedição - em mil toneladas
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Pode-se observar que a partir de 2045 é esperada queda nas importações, pois, de
forma semelhante aos grãos, é esperado o início das operações da ferrovia Lucas do Rio Verde
– Porto Velho, permitindo uma rota 100% ferroviária entre oeste do Mato Grosso e Itaqui
(utilizando as ferrovias Porto Velho – Lucas do Rio Verde – Campinorte, FNS até Porto Nacional
e EFC).
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Dessa forma, espera-se um crescimento médio anual de 6,4% na demanda de
importação de fertilizantes no Complexo Portuário de Santarém, entre 2015 e 2045. Em um
cenário otimista, a demanda no complexo apresenta crescimento de 6,6% em média ao ano. Já
no cenário pessimista, essa taxa é de 6,2%. Os resultados obtidos estão ilustrados Gráfico 40.
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Gráfico 40 - Cenários de demanda de fertilizantes do Complexo Portuário de Santarém, 2013-2015
(Observado) e 2016-2045 (Projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2015) e AliceWeb ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.1.4.

CARGA GERAL

As cargas gerais movimentadas no Complexo Portuário de Santarém são constituídas
de botijões de gás movimentados pela empresa Fogás.
A Fogás desembarca botijões vazios que são utilizados para o envase do GLP que chega
ao porto via navegação interior na forma líquida. Parte dos botijões é distribuída via navegação
interior. De acordo com a empresa, a demanda é atendida tanto via hidroviária, quanto
rodoviária.
Até 2045, espera-se um crescimento semelhante entre os embarques e desembarques
de cabotagem, em média 1,9% ao ano, conforme Gráfico 41, que apresenta a demanda
projetada no complexo.
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Gráfico 41 – Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de botijões de gás
no Complexo Portuário de Santarém por sentido − mil t
Fonte: ANTAQ (2014); AliceWeb (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Considerando um cenário otimista, a demanda de botijões no complexo cresce em
média 2,9% ao ano, enquanto no cenário pessimista tem-se crescimento médio anual de 0,4%.
Os resultados obtidos estão ilustrados no Gráfico 42.

Observado

Pessimista

Tendencial

Otimista

Gráfico 42 – Cenários de demanda de botijões de gás do Complexo Portuário de Santarém, 2010-2015
(Observado) e 2016-2045 (Projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2014) e AliceWeb (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.1.5.

PASSAGEIROS

O turismo na cidade de Santarém, relevante para as atividades portuárias, inclui
visitantes estrangeiros que participam de cruzeiros de longo curso e aqueles que utilizam a
navegação regional.

3.1.5.1.

Navegação Interior

O transporte regional de passageiros pode ocorrer tanto pelo aluguel de pequenos
barcos, quanto pelos serviços de linhas, com barcos maiores, alguns na faixa de 400 passageiros
e com a possibilidade de aluguel de cabines. Dados da CDP para 2015 registram 137 atracações,
com cerca de 27,2 mil passageiros. Conforme a ANTAQ (2007), as principais motivações para o
deslocamento fluvial na região amazônica são relativas a trabalho/negócios, lazer e saúde, nessa
ordem.
A partir de um modelo estatístico, em que se considera a evolução histórica, bem como
a evolução esperada da renda do Pará como variáveis determinantes, tem-se um crescimento
projetado de 1,6% em média ao ano na movimentação de passageiros, conforme Gráfico 43.
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Gráfico 43 - Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de passageiros de
navegação interior – número de passageiros e de atracações
Fonte: CDP (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Espera-se crescimento de 2,4% em média ao ano, no cenário otimista. Já no cenário
pessimista, essa taxa é de 0,7%. Os resultados obtidos estão ilustrados no gráfico do Gráfico 44.

Otimista

Gráfico 44 - Cenários de demanda de passageiros da navegação interior
Fonte: CDP (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.1.5.2.

Cruzeiros Internacionais

O movimento de navios de cruzeiro em Santarém está fortemente associado ao de
Manaus, cujas modalidades principais de turismo são as mesmas. Nesse sentido, muitos navios
fazem escala na ida e na volta de Manaus, onde frequentemente há troca de passageiros, que
chegam por via aérea. Por outro lado, há navios que passam ao largo de Santarém e outros que
vão somente até essa cidade em sua incursão amazônica.
Em relação aos atrativos turísticos, os principais tipos presentes na região amazônica
são o de sol e praia, o cultural e o ecológico, especialmente na temporada de vazante. Nesse
sentido, um dos principais atrativos é o Encontro das Águas dos rios Tapajós e Amazonas. Além
da possibilidade de visualização do fenômeno via passeio de barco, Santarém oferece, também,
um mirante no centro da cidade com vista para o fenômeno fluvial. Outra opção, conhecida
internacionalmente, é a vila de Alter do Chão, que atrai escalas frequentes de navios de cruzeiro
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de longo curso. Essa atração foi eleita uma das praias mais belas do Brasil e proporciona visitas
a Floresta Nacional do Tapajós e diversas comunidades ribeirinhas em seu entorno. Já o turismo
cultural em Santarém está especialmente associado às atrações históricas da cidade. Com a
existência de aldeias indígenas pré-colombianas e frequentadas pelos europeus desde meados
do século XVI, a cidade oferece como atração várias construções antigas e museus, além do
Terminal Fluvial Turístico, onde ocorrem apresentações típicas da região (PORTAL AMAZÔNIA,
2016).
Por conta da interação com as demais cidades ao longo do Rio Amazonas, as previsões
até 2045 refletem taxas médias de crescimento anual de atracações de navios de cruzeiro
semelhantes aos portos de Belém e de Manaus. Para as estimativas do número de passageiros,
levou-se em consideração as previsões de crescimento do PIB mundial e sua relação com os
dados de anos anteriores da série.
Em 2015, foram 17 atracações de navios, totalizando 16,3 mil passageiros embarcados,
em trânsito e desembarcados. Até 2045, espera-se crescimento médio anual de 2,5% das atracações,
tendo sido estimados 60 atracações anuais e 41,3 mil passageiros, conforme Gráfico 45.
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Gráfico 45 - Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de passageiros de
navegação interior – número de passageiros e de atracações
Fonte: CDP (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Enquanto no cenário tendencial, espera-se crescimento de 2,3% em média ao ano do
número de passageiros, no cenário otimista, essa taxa é de 2,5%. Já no cenário pessimista, temse crescimento médio anual de 2,1%. Os resultados obtidos estão ilustrados no Gráfico 46.
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Gráfico 46 - Cenários de demanda de passageiros de cruzeiros internacionais
Fonte: CDP (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A partir dos dados apresentados neste tópico de projeção de demanda para as
instalações portuárias, tem-se que o Complexo Portuário de Santarém deve ter sua
movimentação de cargas dobrada até 2045, passando de 4,9 milhões de toneladas em 2015 para
10,9 milhões de toneladas no final do período. É possível perceber também algumas tendências,
como a inversão da predominância atual dos embarques (52% do total) para a dos
desembarques em 2045, quando estes devem representar 54% do total movimentado. Outro
ponto a ser ressaltado é que a participação dos granéis sólidos vegetais na movimentação deve
cair de 92% para 71% do total, enquanto que os granéis sólidos minerais tendem a crescer 6,4%
em média ao ano, passando de 3% em 2015 para 25% das movimentações totais em 2045. No
tópico a seguir será abordada a projeção de demanda sobre os acessos aquaviários.

3.2.

DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO

Nesta seção são avaliadas as demandas do acesso aquaviário aos terminais do
Complexo Portuário de Santarém, levando-se em consideração o número anual de acessos (ou
manobras) realizadas no Complexo no ano de 2015.
Nesta análise, faz-se, primeiramente, a avaliação da demanda atual de acesso ao Porto
de Santarém, incluindo o Cais Público e os terminais arrendados Cargill, Equador, Fogás e Raízen,
além do TUP Base Ipiranga Santarém.
A partir da projeção de demanda de carga e de informações acerca da evolução da frota
de navios, é feita, também, uma avaliação das demandas futuras do acesso a esses terminais.

3.2.1.

COMPOSIÇÃO DA ATUAL FROTA DE NAVIOS

A caracterização do perfil da frota de navios atendidos é feita de acordo com cada
terminal do Complexo Portuário de Santarém. Conforme os registros da base de atracações da
ANTAQ, no ano de 2015 foram realizados cerca de:
»
»
»
»
»
»

470 acessos ao Cais Público;
956 acessos ao Terminal da Cargill;
11 acessos ao Terminal da Equador;
35 acessos ao Terminal da Fogás;
108 acessos ao Terminal da Raízen;
58 acessos à Base Ipiranga Santarém.
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Como em 2015 não houve movimentação de cabotagem no Complexo, em se tratando
apenas de navios de longo curso, foram realizados cerca de:
» 10 acessos ao Cais Público;
» 60 acessos ao Terminal da Cargill.

O perfil da frota é definido apenas para essas embarcações. Para a avaliação da
composição da frota, esses navios são, primeiramente, agrupados de acordo com o tipo de
navio. Esta informação está disponível para consulta a partir do número IMO da embarcação.
Os navios podem ser classificados em três grupos:
» Navios porta-contêineres.
» Navios-tanque (granéis líquidos).
» Outros navios (carga geral e graneleiros).

No Complexo Portuário de Santarém, durante o ano de 2015, foram atendidos apenas
navios graneleiros, não havendo registro de acessos de navios porta-contêineres tampouco de
navios-tanque.
A frota é, então, classificada de acordo com o porte do navio. Essa dimensão, medida
em toneladas, é conhecida como Tonelagem de Porte Bruto (TPB). Assim como as características
físicas dos navios apresentadas ao longo desta seção, o porte do navio é obtido por meio de
uma base de dados com informações disponibilizadas pela ANTAQ (ID Embarcação) e também
por meio de busca realizada no website Vessel Finder (2016) (IMO). Os navios de carga geral e
graneleiros dividem-se entre as seguintes classes:
»
»
»
»
»
»
»

Handysize (até 35.000 TPB);
Handymax (de 35.001 TPB a 50.000 TPB);
Panamax (de 50.001 TPB a 80.000 TPB);
Mini-capesize (de 80.001 TPB a 120.000 TPB);
Capesize (de 120.001 TPB a 175.000 TPB);
Very Large Ore Carriers (VLOC) (de 175.001 TPB a 379.999 TPB);
Valemax (acima de 380.000 TPB).

Observa-se que o Complexo atende um perfil de frota específico de acordo com o tipo
de mercadoria movimentado pelas embarcações. Os tipos de mercadorias considerados na
caracterização do perfil da frota correspondem àquelas descritas na seção 3.1.
Na Tabela 62 pode ser observado o levantamento do número total de acessos por
instalação portuária e por mercadoria movimentada. Ressalta-se que uma mesma atracação é
contabilizada tantas vezes quanto o número de cargas diferentes movimentadas por ela. No
número total de acessos, essa atracação passa a ser contabilizada apenas uma vez.
Terminal

Mercadoria

Longo curso

Interior

10

-

-

446

Total

10

446

Soja

17

328

Milho

43

578

Total

60

906

Fertilizantes
Cais Público

Cargill
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Outros
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Terminal
Equador

Fogás

Raízen

Base Ipiranga
Santarém

Mercadoria

Longo curso

Interior

Derivados de petróleo

-

11

Total

-

11

Recipientes para gases comprimidos

-

31

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

-

13

Total

-

35

Derivados de petróleo

-

108

Outros

-

13

Total

-

108

Derivados de petróleo

-

58

Total

-

58

70

1.564

Total do Complexo

Tabela 62 – Acessos ao Complexo Portuário de Santarém, por terminal e por mercadoria (2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Houve, no período observado, atendimento de navios no Complexo de Santarém
apenas no Cais Público (fertilizantes) e no terminal arrendado da Cargill (grãos). Os 70 navios
atendidos no ano de 2015 apresentaram porte bruto variando entre 24 mil e 94 mil toneladas.
Os navios movimentadores de soja tiveram porte bruto significativamente maior que os demais,
apresentando, em média, 81 mil toneladas de porte bruto.
Excetuando-se as embarcações de navegação interior, conforme já informado, todas
as mercadorias do Complexo Portuário de Santarém foram movimentadas por navios do tipo
graneleiros. A Tabela 63 apresenta as classes de navios graneleiros atendidos no Complexo, de
acordo com mercadoria.
Terminal

Carga

Cais Público

Fertilizantes

Cargill

Soja
Milho

Handysize

Handymax

Panamax

Mini-capesize

40,0%

20,0%

40,0%

-

5,9%

-

35,3%

58,8%

30,2%

18,6%

41,9%

9,3%

Tabela 63 – Perfil da frota de navios graneleiros por mercadoria, sem navegação interior – Complexo
Portuário de Santarém (2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Como já mencionado na seção 2.1.3, o calado máximo permitido no canal de
aproximação de Santarém é de 11,5 metros. No entanto, entre os navios que acessaram o
Complexo, a maioria possuía calado de projeto superior a esse valor. Essa situação indica uma
grande proporção de navios que chegam ou partem do Complexo carregados parcialmente.
A Tabela 64 resume as características dos navios que acessaram o Complexo Portuário
de Santarém, por tipo de mercadoria. Além do comprimento total, do calado de projeto e do
porte bruto, são apresentados os valores mínimos, máximos e as medianas da boca máxima e
do ano de construção das embarcações.
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Cais Público

Carga

TPB (mil t)

Comprimento (m)

Calado de projeto (m)

Boca máxima (m)

Ano de construção

Terminal Cargill

Fertilizantes

Soja

Milho

mín.

24,1

32,3

23,5

med.

40,3

81,5

50,3

máx.

63,6

93,7

93,3

mín.

146

169

146

med.

178

229

183

máx.

200

235

230

mín.

9,7

10

6,7

med.

10,9

14,4

11,7

máx.

13,1

19,6

14,9

mín.

14

28

26

med.

30

32

32

máx.

32

38

38

mín.

1996

1997

1995

med.

2005

2009

2009

máx.

2014

2014

2015

Tabela 64 – Características técnicas da frota – Complexo Portuário de Santarém (2015)
Fonte: ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.2.2.

COMPOSIÇÃO DA FUTURA FROTA DE NAVIOS

Nesta seção é estimada a demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Santarém, para os horizontes de 2020, 2030 e 2045.
Para tanto, é feita, primeiramente, a projeção do perfil da frota responsável pela
movimentação de cada mercadoria do Complexo. Essa projeção leva em consideração o atual
perfil da frota atendido no Complexo e as tendências mundiais em relação à oferta de navios,
como apresentado no item 3.2.2.1, a seguir.
Por fim, por meio das projeções de movimentação de carga, é estimada a demanda
futura de navios que deverá frequentar o Complexo Portuário, a qual é apresentada no item
3.2.2.2.

3.2.2.1.

Projeção do perfil da frota de navios

A projeção do perfil da frota é feita com base na evolução dos navios em construção
no Brasil e no mundo – com base em dados sobre a frota atual de navios e as ordens de compra
para os próximos três anos, adquiridos junto ao Instituto de Economia e Logística do Transporte
Marítimo – do inglês Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL). Considerando-se,
também, a idade média da frota mundial, além do tempo médio de utilização de um navio da
sua construção até o seu sucateamento, é possível estimar a renovação necessária da frota de
navios que frequentam o Complexo Portuário atualmente.
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Assume-se que a projeção do perfil da frota responsável pela movimentação de soja,
de milho e de fertilizantes do Porto de Santarém acompanha as tendências observadas nos
portos do chamado Arco Norte, como os complexos portuários de Belém e de Vila do Conde e o
do Itaqui. Sugere-se que nesses complexos haverá uma participação cada vez mais significativa
de navios de maior porte, sendo mais frequente a presença dos Mini-capesize, conforme a nova
frota em construção no mundo (ISL, 2015).
No caso específico do Porto de Santarém, a frota responsável pela movimentação de
soja e milho apresenta um porte superior à frota de grãos que operou em 2015 nos demais
portos do Arco Norte. Entretanto, o número de navios em Santarém é baixo, em relação a esses
portos. Por esta razão, na projeção da frota dessas mercadorias, o perfil considerado no anobase é a composição de todo o Arco Norte.
Na Tabela 65, a seguir, são apresentados os resultados da projeção do perfil da frota
dos navios que frequentarão o Complexo Portuário para os horizontes de estudo.
Terminal

Cais Público

Mercadoria

Fertilizantes

Soja

Cargill

Milho

Ano

Handysize

Handymax

Panamax

Mini-capesize

2015

40%

20%

40%

0%

2020

41%

25%

29%

5%

2030

28%

22%

37%

13%

2045

10%

15%

50%

25%

2015

6%

0%

35%

59%

2020

8%

17%

45%

30%

2030

7%

18%

39%

36%

2045

5%

20%

30%

45%

2015

30%

19%

42%

9%

2020

34%

25%

33%

8%

2030

25%

39%

24%

12%

2045

15%

50%

20%

15%

Tabela 65 – Evolução do perfil da frota de navios projetada para o Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.2.2.2.

Demanda futura sobre o acesso aquaviário

Com base na projeção de demanda de cargas para o Complexo Portuário de Santarém,
descritas na seção 3.1, e no perfil da frota de navios que deverá acessá-lo, calculou-se a
demanda do acesso aquaviário em termos de número de atracações previstas para os horizontes
de 2020, 2030 e 2045.
O número de atracações futuras é estimado, para cada tipo de mercadoria, por meio
da relação do volume de movimentação anual projetado e do lote médio movimentado em cada
embarcação. Também chamado de consignação média, o lote médio por embarcação é
estimado para cada tipo de mercadoria e para cada horizonte de projeção.
Para o caso dos navios de longo curso, a variação futura do lote médio acompanha o
crescimento do TPB médio da frota que deverá transportar essas mercadorias.
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A Tabela 66 apresenta a demanda do acesso aquaviário por navios de longo curso, em
função do número de acessos previstos para cada horizonte de projeção.
Terminal

Carga

Cais Público
Cargill

2015

2020

2030

2045

Fertilizantes

10

59

93

119

Soja

17

58

76

53

Milho

42

39

65

62

69

156

234

234

Total

Tabela 66 – Demanda sobre o acesso aquaviário por navegação de longo curso – atual e prevista para os
anos de 2020, 2030 e 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

No caso dos acessos referentes à navegação interior, foi adotada a premissa de que
não haverá alterações nas dimensões das barcaças e na formação dos comboios no decorrer dos
próximos anos. Dessa forma, o crescimento do número de acessos acompanha a projeção da
demanda de cargas.
A Tabela 67, a seguir, apresenta a demanda do acesso aquaviário por navegação
interior em termos de número de atracações previstas para cada horizonte de projeção.
Destaca-se que nos casos em que ocorre a movimentação de mais de um tipo de mercadoria em
uma mesma atracação, esta é contabilizada tantas vezes quanto o número de cargas diferentes
movimentadas por ela. No número total de acessos, essa atracação passa a ser contabilizada
apenas uma vez.
Terminal

Carga

2015

2020

2030

2045

Cais Público

Outros

446

784

1.103

993

Soja

328

921

1.067

661

Milho

578

569

768

593

Derivados de petróleo

11

12

15

19

Recipientes para gases comprimidos

31

32

39

51

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

13

13

16

21

108

119

144

184

Outros

13

23

32

29

Derivados de petróleo

58

69

82

102

1.564

2.508

3.222

2.608

Cargill
Equador
Fogás

Raízen
Base Ipiranga Santarém
Total

Derivados de petróleo

Tabela 67 – Demanda sobre o acesso aquaviário por navegação interior – atual e prevista para os anos de
2020, 2030 e 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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3.3.

DEMANDA SOBRE OS ACESSOS TERRESTRES

As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Santarém chegam ou saem dos
recintos por meio dos modais rodoviário ou hidroviário. Dessa forma, a demanda sobre os
acessos terrestres às instalações portuárias é diretamente influenciada pela divisão das cargas
entre os modais de transporte e, para análise dessa divisão, inicialmente, realizou-se o
levantamento dos volumes transportados por navegação interior (modal hidroviário), conforme
base de dados da ANTAQ (2015) para, posteriormente, subtrair esses valores das
movimentações totais por instalação em cada sentido.
Assim, a divisão modal foi realizada sob a ótica das instalações portuárias, observandose os procedimentos de recepção e expedição das cargas movimentadas, a fim de avaliar o
volume que faz uso de cada modal para chegar ou sair do local. Ressalta-se que as navegações
de longo curso e cabotagem são movimentos que, no âmbito da demanda sobre os acessos
terrestres, não afetam a divisão modal.
No que tange ao modal hidroviário, salienta-se que os dados da ANTAQ (2015)
apresentam informações a respeito do sentido e do tipo de navegação (desembarque de
navegação de interior, por exemplo). Aliado a isso, foram consideradas as informações
fornecidas pelos terminais e operadores portuários a respeito de características particulares de
cada fluxo de carga, com relação a sua divisão modal atual e suas perspectivas futuras.
Portanto, além de identificar a divisão modal atual, estimou-se a distribuição futura,
com o intuito de identificar a demanda projetada em cada modo de transporte, verificando o
volume de cargas que deverão chegar ou sair das instalações portuárias utilizando rodovias e
hidrovias.
A Tabela 68 apresenta a divisão modal atual das cargas movimentadas no Complexo
Portuário de “a ta
,àe à ueàoàse tidoàde o i adoà e epç o àfazà efe
iaàaosà odaisà
utilizados para que as cargas cheguem nas instalações portuárias, ao passo que o sentido
expediç o àest à elacionado àqueles modais empregados na saída das cargas dos respectivos
recintos.
Divisão modal (2015)

Porto Público de Santarém

Demanda
total
(t)
3.040.865

Demanda
rodovia
(t)
908.407

Milho

Recepção

1.605.528

Grão de soja

Recepção

Fertilizantes
Derivados de petróleo

Expedição

Carga

(exceto GLP)

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

GLP
Recipientes para
gases comprimidos
Recipientes para
gases comprimidos
Outros

2.132.458

Participaçã
o rodovia
(%)
29,9

Participaçã
o hidrovia
(%)
70,1

408.807

1.196.721

25,5

74,5

927.251

153.689

773.562

16,6

83,4

157.862

157.862

0

100

0

Recepção

146.850

0

146.850

0

100

Expedição

146.850

146.850

0

100

0

Recepção

6.730

0

6.730

0

100

Recepção

5.754

2.528

3.226

43,9

56,1

Expedição

10.740

5.370

5.370

50

50

Recepção

28.315

28.315

0

100

0

Sentido
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Divisão modal (2015)
TUP Ipiranga
Derivados de petróleo
(exceto GLP)

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

165.425

99.255

66.170

60

40

Recepção

82.713

16.543

66.170

20

80

Expedição

82.713

82.713

0

100

0

* Os recipientes para gases comprimidos, movimentados no sentido recepção, são considerados como sendo vazios.
Já aqueles movimentados no sentido expedição, são considerados cheios. Por conta disso, explica-se o fato da
tonelagem de recepção ser diferente da expedição. Por se tratar de um produto que sofre transformação dentro do
porto, optou-se por considerar que o número de recipientes que chegam é igual ao número que sai. A mesma
consideração é feita para os cenários futuros.

Tabela 68 – Divisão modal atual do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2015) e
ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Reitera-se que, para cada produto, são observados os movimentos de recepção e
expedição, a fim de identificar os modais envolvidos em cada sentido. Nesse contexto, conforme
explanado anteriormente, nos casos em que a carga é recepcionada ou expedida por meio de
navegação de longo curso e cabotagem, essa informação não é discriminada nas tabelas de
divisão modal. Além disso, tendo em vista que o Complexo Portuário de Santarém não possui
ligação com o modal ferroviário e também não utiliza o modal dutoviário, esses modos de
transportes também não constam nas tabelas de divisão modal, sendo que esse comportamento
é observado também para os cenários futuros.
Com a Tabela 69 é possível verificar o percentual de participação, considerando a
divisão modal futura no cenário tendencial de demanda, no ano de 2045.
Divisão modal (2045) – Cenário tendencial
Porto Público de Santarém

Demanda
total (t)
8.279.816

Demanda
rodovia (t)
5.236.704

Demanda
hidrovia (t)
3.043.112

Participação
rodovia (%)
63,3

Participação
hidrovia (%)
36,7

Milho

Recepção

2.349.245

1.122.759

1.226.487

47,8

52,2

Grão de soja

Recepção

2.595.486

1.045.904

1.549.579

40,3

59,7

Fertilizantes
Derivados de petróleo

Expedição

2.750.857

2.750.857

0

100%

0%

Recepção

243.393

0

243.393

0%

100%

Expedição

243.393

243.393

0

100%

0%

Recepção

9.968

0

9.968

0%

100%

Recepção

8.670

2.901

5.769

33,5

66,5

Expedição

16.185

8.092

8.092

50%

50%

Recepção

63.046

63.046

0

100%

0%

291.585

174.951

116.634

60%

40%

Recepção

145.792

29.158

116.634

20

80

Expedição

145.792

145.792

0

100

0

Carga

(exceto GLP)

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

GLP
Recipientes para
gases comprimidos
Recipientes para
gases comprimidos
Outros
TUP Ipiranga
Derivados de petróleo
(exceto GLP)

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

Sentido

Tabela 69 – Divisão modal futura (cenário tendencial)
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2015) e
ANTAQ (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Por meio da Tabela 69, verifica-se que o milho, os grãos de soja e os recipientes para
gases comprimidos apresentam alteração no percentual de participação dos modais de
transporte. As demais cargas, segundo perspectivas das empresas, seguem a tendência de
manter as proporções entre os modais analisados.
Destaca-se que os grãos vegetais apresentam um crescimento da participação do
modal rodoviário em seu transporte, explicado, em grande parte, pela adoção de uma malha
rodoviária futura em que importantes investimentos são considerados finalizados a partir do
ano de 2025, aumentando sua atratividade. Não obstante, ressalta-se que, em termos de
volume, há um aumento expressivo de grãos transportados por navegação de interior, mas,
frente ao elevado crescimento dessa carga no Complexo Portuário, a tendência é de que a
divisão modal sofra alteração. Contudo, o modal hidroviário continua com maior parcela da
movimentação de grãos quando comparado com o modal rodoviário.
Outro ponto de destaque refere-se à movimentação de fertilizantes, uma vez que,
apesar de a divisão modal desse produto não sofrer alteração entre os cenários atual e futuro,
o aumento de sua demanda acaba por alterar a prevalência do modal hidroviário no Complexo
Portuário como um todo.
A Tabela 70 exibe o percentual de participação modal, considerando os cenários de
projeção de demanda pessimista e otimista, no ano de 2045.
Divisão modal (2045) – Cenários pessimista e otimista
Carga

Sentido

Porto Público de Santarém

Participação da
rodovia no
cenário
pessimista (%)
65,0

Participação
da hidroviária
no cenário
pessimista (%)
35,0

Participação da
rodovia no
cenário otimista
(%)
62,0

Participação da
hidroviária no
cenário otimista
(%)
38,0

Milho

Recepção

48,3

51,7

47,5

52,5

Grão de soja

Recepção

41,6

58,4

39,3

60,7

Fertilizantes
Derivados de
petróleo (exceto GLP)
Derivados de
petróleo (exceto GLP)
GLP
Recipientes para
gases comprimidos
Recipientes para
gases comprimidos
Outros

Expedição

100

0

100

0

Recepção

0

100

0

100

Expedição

100

0

100

0

Recepção

0

100

0

100

Recepção

33,5

66,5

33,5

66,5

Expedição

50

50

50

50

Recepção

100

0

100

0

60

40

60

40

Recepção

20

80

20

80

Expedição

100

0

100

0

TUP Ipiranga
Derivados de
petróleo (exceto GLP)
Derivados de
petróleo (exceto GLP)

Tabela 70 – Divisão modal futura (cenários pessimista e otimista)
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2015) e ANTAQ
(2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Em suma, observa-se que a participação do modal de transporte varia de acordo com
o tipo de carga movimentada. No cenário atual, o modal predominante é o hidroviário,
enquanto que a expectativa de divisão modal futura é de que o Complexo Portuário possua
predominância da utilização do modal rodoviário, haja vista o considerável incremento na
movimentação de fertilizantes transportados através de rodovias.

3.3.1.

ACESSO RODOVIÁRIO

Os fluxos de veículos que irão trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de
Santarém foram calculados com base em volumes de tráfego oriundos de um posto de
contagem do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) do DNIT (2015c), o qual se
encontra detalhado na Tabela 71.
Rodovia

Fonte

Trecho SNV

Resoluções temporais

Ano

BR-163

PNCT

BR163BPA1200

VMDm, VMDd, VH

2015

Tabela 71 – Resumo dos dados disponíveis sobre volume de veículos: hinterlândia
Fonte: DNIT (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Para análise das vias da hinterlândia do Complexo Portuário, foram utilizadas as taxas
de crescimento de tráfego sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006) com o
intuito de projetar os dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em
3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para veículos pesados.
Acerca do segmento avaliado no entorno portuário, considerou-se a influência da divisão
modal futura, bem como a projeção de demanda da movimentação de cargas na taxa de
crescimento do fluxo de veículos pesados. Dessa maneira, para as análises de capacidade
rodoviária do entorno portuário foram utilizadas as taxas de crescimento da Tabela 72 na projeção
de volumes de veículos pesados para cenários futuros. Para os veículos leves, continuou-se a
considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006).
Cenário pessimista

Cenário tendencial

Cenário otimista

5,46% a.a.

5,78% a.a.

6,07% a.a.

Tabela 72 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados nos trechos do entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 73 apresenta o Volume de Hora Pico (VHP) estimado para os trechos da
hinterlândia, considerando o cenário atual, ano de 2015, e o cenário futuro, ano de 2045.
Projeção de veículos sobre as vias de acesso
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Id

Rodovia

Trecho SNV

Extensão (m)

Sentido

VHP no
cenário atual
(2015)

VHP no
cenário
futuro (2045)

1

BR-163

163BPA1260

16,1

Sul-Norte

45

101

1

BR-163

163BPA1260

16,1

Norte-Sul

48

109

2

BR-163

163BPA1230

5,5

Sul-Norte

45

101

2

BR-163

163BPA1230

5,5

Norte-Sul

48

109

3

BR-163

163BPA1220

7,6

Sul-Norte

45

101

3

BR-163

163BPA1220

7,6

Norte-Sul

48

109
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Projeção de veículos sobre as vias de acesso
4

BR-163

163BPA1210

3,4

Sul-Norte

45

101

4

BR-163

163BPA1210

3,4

Norte-Sul

48

109

5

BR-163

163BPA1200

56,7

Sul-Norte

45

101

5

BR-163

163BPA1200

56,7

Norte-Sul

48

109

6

BR-163

163BPA1190

15,2

Sul-Norte

45

101

6

BR-163

163BPA1190

15,2

Norte-Sul

48

109

7

BR-163

163BPA1180

17,7

Sul-Norte

45

101

7

BR-163

163BPA1180

17,7

Norte-Sul

48

109

8

BR-163

163BPA1170

18,1

Sul-Norte

45

101

8

BR-163

163BPA1170

18,1

Norte-Sul

48

109

9

BR-163

163BPA1160

26,8

Sul-Norte

45

101

9

BR-163

163BPA1160

26,8

Norte-Sul

48

109

10

BR-163

163BPA1150

47,8

Sul-Norte

45

101

10

BR-163

163BPA1150

47,8

Norte-Sul

48

109

Tabela 73 – Projeção dos VHPs para os cenários futuros: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme explanado anteriormente, para os trechos situados mais próximos ao Porto,
observou-se a influência da projeção de demanda de cargas para o Complexo Portuário sobre o
crescimento do fluxo de veículos pesados. Assim, a Tabela 74 apresenta o VHP para o cenário
atual (2015), assim como para os cenários pessimista, tendencial e otimista, ano de 2045, dos
trechos analisados no entorno portuário.
Projeção de veículos sobre as vias de acesso
VHP no
cenário
atual
(2015)

VHP no
cenário
pessimista
(2045)

VHP no
cenário
tendencial
(2045)

VHP no
cenário
otimista
(2045)

Sul-Norte

50

171

181

189

Norte-Sul

44

148

157

164

Rodovia

Extensão
(m)

Sentido

BR-163

1,75

BR-163

1,75

Tabela 74 – Projeção dos VHPs para os cenários futuros: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Tanto para os trechos da hinterlândia como para os entornos portuários foram
expostos os volumes estimados para a hora pico e para o mês de setembro, pois isso se deve,
conforme detalhado na seção 2.1.4.1, ao fato de esse ter sido identificado como o mês com
maior volume total de veículos, considerando os dados observados.
Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário
de Santarém, também foram analisadas as projeções de veículos sobre cada uma delas (Tabela
75), objetivando realizar um comparativo, também na seção 4.3.1, da formação de filas futuras
com base na capacidade de seus gates.
As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos respectivos recintos portuários nos cenários pessimista, tendencial e
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otimista; já a estimativa do aumento do volume dos carros de passeio levou em consideração o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até o ano de 2045.
Projeção de veículos sobre as portarias
Fluxo de
caminhões
em dia pico
(2015)
Cenário
atual

Fluxo de
carros em
dia pico
(2015)
Cenário
atual

Fluxo de
caminhões
em dia pico
(2045)
Cenário
pessimista

Fluxo de
caminhões
em dia pico
(2045)
Cenário
tendencial

Fluxo de
caminhões
em dia pico
(2045)
Cenário
otimista

Fluxo de
carros em
dia pico
(2045)

321

0

817*

862*

907*

0

42

25

83

94

105

52

Cargill - Portaria 1

132

5

450

509

569

11

Cargill - Portaria 2

0

40

0

0

0

83

Fogás

5

12

5

7

10

25

Raízen

30

0

39

50

61

0

Equador

40

30

52

67

82

63

TUP Ipiranga

29

10

49

52

54

21

Portaria

TMU
Terminal Fluvial

*Para o cálculo do fluxo de caminhões em dia pico nos cenários futuros foi utilizado o fluxo diário médio do mês de
agosto, mês para o qual foi observado o dia pico do ano de 2015. Essa consideração foi adotada tendo em vista que o
dia pico do cenário atual é pouco representativo face às movimentações dos outros dias do ano.

Tabela 75 – Projeção dos veículos que acessam as portarias
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2015) Elaboração:
LabTrans/UFSC (2016)

Percebe-se que a tendência de movimentação de veículos no Complexo Portuário de
Santarém cresce dos atuais 599 caminhões e 122 carros de passeio para 1.641 caminhões e 255
carros de passeio ao final dos próximos 30 anos, tomando como base o cenário tendencial.
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4. ANÁLISE DA CAPACIDADE ATUAL E FUTURA
PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PREVISTA
O objetivo deste capítulo é apresentar os números de capacidade do Complexo
Portuário de Santarém (Porto Público e TUPs), considerando a metodologia adotada pela
Secretaria de Políticas Portuárias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
(SPP/MTPA), bem como as análises de capacidade dos acessos aquaviários e terrestres.
Ademais, são apresentadas as comparações entre demanda e capacidade visando identificar os
déficits de capacidade para as diferentes cargas movimentadas no Complexo Portuário em
estudo e simular o impacto de projetos de expansão em superestrutura e infraestrutura já
aprovados pela SPP/MTPA e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Do
mesmo modo, são realizadas comparações entre demanda e capacidade do acesso aquaviário e
dos acessos terrestres.

4.1.

ANÁLISE DA CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO DA
DEMANDA PREVISTA NAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

O diagnóstico das movimentações portuárias, apresentado no item 2.2 deste plano,
indica que as cargas mais movimentadas no Complexo Portuário de Santarém em 2015 foram:
milho, soja, fertilizantes, derivados de petróleo (exceto Gás Liquefeito de Petróleo – GLP), GLP,
recipientes de GLP, além do transporte de passageiros por navios de cruzeiro.
No diagnóstico operacional também são apontados os berços em que as
movimentações de cada produto foram realizadas, assim como as estatísticas operacionais
observadas em 2015, tais como: lotes médios, tempos médios, produtividades, ocupação dos
berços e comprimento médio dos navios.
Para o cálculo de capacidade, são requeridos valores de indicadores operacionais,
dados sobre a frota de navios que deverá frequentar o Complexo Portuário nos anos futuros e
projeções das principais cargas movimentadas. Esses estudos encontram-se elencados nos itens
3.1 e 3.2, respectivamente.

4.1.1.
4.1.1.1.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO NAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
Trechos de cais considerados

Nesta seção são apresentados os cálculos de capacidade de cais, obtidos para cada
carga relevante movimentada no Complexo Portuário em estudo, para o horizonte de
planejamento. Para que os cálculos de capacidade de cais fossem realizados, as instalações
portuárias foram divididas nos trechos de cais apresentados na Tabela 76 e na Tabela 77.
Trecho de cais

Berços

Principais mercadorias movimentadas

101 CDP (passageiros)

101

Passageiros

101 CDP (cargas)

101

Fertilizantes

401 Cargill (ago-jan)

401

Milho e soja
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Trecho de cais

Berços

Principais mercadorias movimentadas

401 Cargill (fev-jul)

401

Milho e soja

402 Cargill (ago-dez)

402

Milho

402 Cargill (jan-jul)

402

Milho e soja

T01 Fogás – píer

T01 (Píer)

T01 Fogás – Ro-ro

GLP

T01 (Ro-ro)

Recipientes de GLP

T02 Raízen

T02

Derivados de petróleo (exceto GLP)

T03 Equador

T03

Derivados de petróleo (exceto GLP)

Tabela 76 − Divis o dos trechos de cais do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Trecho de cais

Berços

Píer 1

Principais mercadorias movimentadas

Píer 1

Derivados de petróleo (exceto GLP)

Tabela 77 − Divis o dos trechos de cais do TUP Base Ipiranga Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Movimentação (t/mês)

Para a divisão da capacidade do Berço 401 em período de safra e entressafra da
movimentação de soja, foi considerado que a safra da soja ocorre quando a movimentação
mensal é superior à de milho, na média dos valores dos anos de 2010 a 2015. O Gráfico 47
mostra esses valores, evidenciando a complementaridade das movimentações de soja e milho.
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mês
Milho

Soja

Gráfico 47 – Variação mensal da movimentação de soja e milho em navegação de longo curso no Porto
de Santarém (2010-2015)
Fonte: ANTAQ (2016); Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Gráfico 48 mostra que, no período de janeiro a julho, o lote médio varia menos em
relação aos demais meses do ano. É possível notar que há oscilação dentro deste período entre
2.410 t e 2.500 t, enquanto em agosto já é percebida queda de 9% em relação à média do
primeiro semestre. A diferença aumenta no decorrer do segundo semestre até retomar o
patamar de 9% em dezembro. Dessa forma, foi adotado para o Berço 402 a divisão do ano em
dois períodos: janeiro a julho e agosto a dezembro. A diferença entre os lotes médios nos dois
períodos pode ser atribuída a restrições do acesso aquaviário, o que faz com que as barcaças
provenientes de Porto Velho e Miritituba sejam menos carregadas em período de baixa.
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Gráfico 48 - Variação do lote médio da movimentação de soja e milho em navegação interior no Porto de
Santarém (2010 a 2015)
Fonte: ANTAQ (2016); Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

No modelo utilizado para o cálculo da capacidade de cais, ape asàoàt e hoà
àCDPà
passagei os à foi considerado como prioridade de atracação, a qual é referente a navios de
cruzeiro, conforme preconiza o item 10.6 do Regulamento de Exploração do Porto de Santarém
(BRASIL, 2015). Existe também prioridade de atracação para navios da Marinha Brasileira, mas,
segundo a Autoridade Portuária, estas atracações não ocorrem frequentemente, o que não
influencia no cálculo de capacidade das cargas movimentadas.
O mesmo regulamento indica o critério de atendimento de cada um dos píeres do
Complexo. A definição desses critérios, expostos na Tabela 78, foi utilizada na definição dos
trechos de cais do Complexo Portuário.
Berço

Embarcações que
transportem

Critério de atendimento

101

Carga geral / Granel sólido

Agendamento

401-402

Granel sólido

Preferencial

T01 / T02 e T03

Granel líquido

Preferencial

Tabela 78 – Critérios de atendimento dos berços do Porto de Santarém
Fonte: Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme indicado na Tabela 78, há atendimento preferencial para granéis sólidos nos
berços 401 e 402, e para granéis líquidos nos berços T01, T02 e T03. Porém, segundo a base de
dados da ANTAQ (2016), apenas essas naturezas de carga atracaram aos respectivos berços
preferenciais, não necessitando exercer sua prioridade sobre outras.

4.1.1.2.

Principais parâmetros de cálculo

A Tabela 79 mostra os modelos de fila utilizados para os cálculos, assim como os
parâmetros mais importantes adotados.
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Tempo entre
atracações
sucessivas (h)

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação

1

1

152

65,0%

N/A

1

1

364*

65,0%

E2/E3/1

1

1

182

56,5%

E6/E7/1

1

1

182

72,0%

N/A

1

0,75

152

65,0%

N/A

1

0,75

212

65,0%

T01 Fogás (píer)

N/A

1

0,3

364

65,0%

T01 Fogás (Ro-ro)

N/A

2

0,3

364

70,0%

T02 Raízen

N/A

1

0,3

364

65,0%

E5/E9/1

1

0,3

364

57,2%

Trecho de cais
101 CDP (passageiros)
101 CDP
(cargas)
401 Cargill
(ago-jan)
401 Cargill (fev-jul)
402 Cargill
(ago-dez)
402 Cargill
(jan-jul)

T03 Equador

Modelo de
fila

Número de
berços

N/A

*Embora o trecho de cais 101 CDP (cargas) esteja disponível 364 dias no ano, as horas utilizadas para a
movimentação de passageiros são descontadas desse período, devido a sua prioridade de atracação.

Tabela 79 − Par

etros dos c lculos da capacidade de

ovi e taç o de cais do Porto de Santarém.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Trecho de cais
TUP Base Ipiranga

Tabela 80 − Par

Modelo de
fila

Número de
berços

N/A

1

etros dos c lculos da capacidade de

Tempo entre
atracações
sucessivas (h)

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação

1

364

65%

ovi e taç o de cais da Base Ipiranga Santarém.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

No Apêndice 4 são expostos os resultados dos testes de aderência realizados que
embasaram a escolha dos modelos de fila adotados.
O índice de ocupação do trecho de cais, quando não se aplica um modelo específico
de filas, foi calculado por meio do comprimento médio das embarcações e respectivo número
de berços disponíveis. Para a situação de um berço no trecho de cais, 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%.
Nos trechos de cais em que se utilizou teoria de filas, o tempo médio de espera
considerado foi de 48 horas.
Devido aos instantes de chegada serem considerados iguais aos de atracação, segundo
a base de dados da ANTAQ (2016), não é possível identificar as atracações cujas embarcações
chegaram ao Porto antes de ser finalizada a atracação anterior, no respectivo berço. Sendo
assim, foi adotado para os trechos de cais T01 Fogás, T02 Raízen e T03 Equador, o tempo entre
atracações sucessivas de 0,3 horas, e, para todos os outros trechos de cais, adotou-se 1 hora,
conforme validado com a CDP.
Como melhorias de infraestrutura no Porto Público de Santarém, são considerados os
arrendamentos STM01, STM02, STM04 e STM05 já autorizados pela SPP/MTPA. Com exceção
ao STM05, estes são projetos de melhorias no cais e de implantação de terminais com
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instalações de armazenagem em área greenfield, destinados à movimentação de combustíveis
e graneis sólidos vegetais minerais.
A área de Arrendamento STM01 prevê a construção de um novo píer, com um berço para
a recepção de granéis sólidos vegetais em barcaças, e um berço para o carregamento de navios.
A iniciativa de Arrendamento STM02 considera um armazém de capacidade estática
de 75.000 t para fertilizantes assim como a instalação de dois descarregadores de navios no Píer
100, com eficiência mínima de descarregamento de 230 t/h.
O Arrendamento STM04 prevê um incremento de 30.000 t/ano na capacidade
dinâmica de armazenagem de combustíveis. O arrendamento STM05 também será dedicado à
operação de combustíveis e não prevê expansões de infraestrutura.
O início das operações dos quatro arrendamentos está prevista para o ano de 2019.
As expansões de capacidade podem ser visualizadas nas Tabela 81, Tabela 82 e Tabela 83.
Considerando os cenários dos arrendamentos, definem-se as seguintes capacidades
dos terminais:
Horizonte
Capacidade de cais

(106 t)

Capacidade de armazenagem (106 t)

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

0

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

0

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

Tabela 81 – Capacidade do arrendamento do Terminal de granéis sólidos vegetais STM01.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Horizonte

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Capacidade de cais (106 t)

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Capacidade de armazenagem (106 t)

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Tabela 82 – Capacidade do arrendamento do Terminal de granéis sólidos minerais STM02.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Horizonte
Capacidade de armazenagem

(104

t)

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Tabela 83 - Capacidade do arrendamento do Terminal de granéis líquidos STM04.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Visto que o Arrendamento STM05 utilizará das instalações já disponíveis e que não
prevê expansões ou melhorias ao Porto, este não confere aumento nas capacidades de cais ou
armazenagem.
Nesses termos, as capacidades calculadas, bem como as simulações comparando os
resultados com a demanda projetada são apresentados nas seções a seguir, por mercadoria.
Destaca-se que a capacidade de cada uma das cargas é calculada, inicialmente, considerando o
arranjo operacional atual existente para a movimentação das cargas. Na sequência são
apresentados gráficos comparando a capacidade com a movimentação prevista para o horizonte
de planejamento, o que permite uma visualização, ao longo do tempo, do comportamento da
capacidade, caso nenhuma melhoria seja realizada, frente à demanda projetada.
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Em sequência, são realizadas simulações do impacto de melhorias operacionais,
incrementos de superestrutura ou de infraestrutura sobre a capacidade, a fim de solucionar os
déficits de capacidade. Nessas simulações, são considerados apenas projetos já aprovados pela
SPP/MTPA e pela ANTAQ.

4.1.2.
4.1.2.1.

GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS
Grãos Vegetais

Análise do atendimento no cais
No Porto Público de Santarém, os grãos vegetais são movimentados nos berços 401 e
402 do Terminal da Cargill, sendo dedicados ao embarque e desembarque, respectivamente. A
Figura 91 indica os valores de capacidade de movimentação para os anos de 2015 e 2045, por
trecho de cais, considerando os indicadores apresentados no item 2.2.4.2.

Figura 91 – Capacidade de movimentação de grãos vegetais por trecho de cais do Porto de Santarém –
em toneladas.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Destaca-se que, para o cálculo de capacidade dos berços 402 e 401 a partir de 2020,
foi levada em conta apenas a produtividade referente ao período em que o descarregador de
rosca transportadora (da siwertell) já estava em operação, ou seja, desde agosto de 2015.

214

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

PLANO MESTRE

Sendo assim, referente à operação no Berço 402, a produtividade prevista no cálculo
de capacidade a partir de 2020, no período de águas baixas (agosto a dezembro), manteve-se a
mesma observada em 2015, por já conter a amostra utilizada para o cálculo do cenário-base. Já
em relação ao período de águas cheias (janeiro a julho), utilizou-se para o cálculo a amostra do
ano de 2016, que apresentou crescimento na produtividade, chegando em 408,8 t/h para a
operação de milho e em 410,8 t/h para soja.
Em relação à operação no Berço 401, tendo em vista a amostra com início em agosto
de 2015, a produtividade considerada no cálculo a partir do ano de 2020 ficou em 458 t/h para
o milho e 620,6 t/h para a soja.
O Gráfico 49 apresenta os resultados do cálculo da capacidade para a movimentação
da carga no sentido de embarque, realizada no Berço 401. A partir de 2020, foi considerado o
aumento de produtividade ocasionado pelo descarregador (da siwertell).
8.000.000
7.000.000

Toneladas/ano

6.000.000
5.000.000
4.000.000

3.000.000
2.000.000
1.000.000
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2050

Ano
Capacidade de cais

Pessimista

Tendencial

Otimista

Gráfico 49 – Embarque de grãos vegetais – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Considerando a infraestrutura de cais disponível no cenário atual, identifica-se que a
movimentação observada desde o ano-base é superior à capacidade. Salienta-se que o cálculo
de capacidade estima o tempo médio de espera de 48 horas, definido como nível de serviço.
Devido aos instantes de chegada e de atracação serem rigorosamente os mesmos na base de
dados do ano de 2015 da ANTAQ (2016), não foi possível comparar o tempo médio de espera
real com o definido no cálculo.
O Gráfico 50 apresenta a análise entre a demanda e a capacidade de movimentação
de grãos vegetais no sentido de desembarque, realizado no Berço 402 da Cargill.
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Gráfico 50 – Desembarque de grãos vegetais – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

De maneira semelhante à operação de embarque no berço 401, observa-se que desde
2015 a capacidade de desembarque de grãos vegetais provenientes da hidrovia, foi inferior à
movimentação. Tal fato é justificável pela mesma razão explicitada anteriormente para a
operação no Berço 401, ou seja, pelo tempo médio de espera de 48 horas, definido como nível
de serviço para o cálculo de capacidade.
O Gráfico 51 e o Gráfico 52 mostram a capacidade de movimentação do Porto,
abrangendo a infraestrutura atual e as expansões do Arrendamento STM01, que já foi
autorizado pela SPP/MTPA. O aumento da capacidade deve-se à construção de um novo píer,
que contempla um berço para embarque de navios e outro para o desembarque de barcaças,
considerados como operacionais a partir de 2020.
9.000.000
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Gráfico 51 – Embarque de grãos vegetais – demanda vs. capacidade no cenário com Arrendamento
STM01 do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A área de Arrendamento STM01 prevê a construção de um novo píer, com um berço
para a recepção de granéis sólidos vegetais por meio de barcaças, e um berço para
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carregamento de navios. Da mesma forma, é prevista a implantação de um novo sistema de
embarque de navios, com dois novos carregadores, cada um com capacidade nominal de 1.500
t/h. Levando em conta a eficiência de 40% desse sistema, adotada no estudo técnico do
arrendamento, a taxa efetiva total de embarque prevista é de 1.200 t/h.
Analisando o incremento na capacidade de cais, de 5,1 milhões de t/ano,
proporcionado pelo novo berço de embarque de grãos vegetais, não há déficit de capacidade
para nenhum dos anos projetados até 2045. Somando a capacidade atual do Terminal da Cargill
ao arrendamento, obtém-se em 2020, a capacidade de 7.980.211 t/ano, que se mantém
aproximadamente na mesma faixa até 2045.
A capacidade para o desembarque, considerando o arrendamento, pode ser analisada
no Gráfico 52.
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Gráfico 52 – Desembarque de grãos vegetais – demanda vs. capacidade no cenário com o Arrendamento
STM01 do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O sistema de descarregamento, previsto pelo Arrendamento STM01, contempla dois
descarregadores de barcaças, que juntos totalizam a capacidade nominal de 1.500 t/h, o
equivalente à capacidade efetiva de 600 t/h, considerando a taxa de eficiência de 40% do
sistema, adotada para o cálculo de capacidade no estudo técnico do arrendamento.
Levando em conta o novo berço dedicado ao desembarque de barcaças, a capacidade
no ano de 2020 é de 6.580.000 t/ano. Essa capacidade praticamente se mantém até 2045, sendo
então suficiente para suprir toda a demanda projetada para a instalação portuária, inclusive no
cenário otimista.

Análise do atendimento na armazenagem
A armazenagem de grãos vegetais ocorre no armazém e nos silos da Cargill. Segundo
informações fornecidas pela Arrendatária, a capacidade estática total disponível para a
armazenagem é de 114.000 t, totalizando a capacidade dinâmica de 3.500.000 t/ano, com um
tempo médio de estadia da carga de 12 dias.
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De acordo com a Arrendatária, atualmente 60% do volume total das cargas que
chegam ao Terminal é embarcado diretamente para os navios, a partir das barcaças. Essa
operação de transbordo não utiliza as instalações de armazenagem, ou seja, a demanda de grãos
vegetais no cais é diferente da demanda destinada à armazenagem. O volume total embarcado
no Berço 401, subtraído do transbordo, ou seja, de 60% do que desembarca no Berço 402,
quantifica a demanda destinada à armazenagem do Terminal.
O aumento do embarque de grãos vegetais e do número de atracações, nos horizontes
futuros, refletem no aumento do índice de ocupação do Berço 401. Tal fato contribui para o
aumento do percentual de cargas transbordadas e consequentemente para a redução de cargas
destinadas à armazenagem, visto que o transbordo é realizado enquanto houver navio atracado
no Berço 401. Pela falta de informações a respeito da representatividade do transbordo em
cenários futuros, de maneira conservadora, admitiu-se que até o ano de 2045, será mantido o
percentual do cenário atual, onde 40% do desembarque é destinado à armazenagem.
A entrada em operação do Arrendamento STM01 até 2020 fará com que a demanda
sobre o Berço 401 seja aproximadamente igual ao percentual da sua capacidade em relação à
capacidade total da instalação portuária (Cargill e STM01), multiplicada pela demanda total
projetada para a exportação pelo Complexo de Santarém.
Considerando a situação atual, onde somente a Cargill se encontra em operação, a
capacidade calculada para armazenagem de grãos no Porto pode ser observada no Gráfico 53.
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Gráfico 53 – Grãos vegetais – capacidade de armazenagem da Cargill no Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Nesse cenário, há déficit de capacidade de armazenagem em relação à demanda
otimista entre 2028 e 2035, e após 2042. Em relação à demanda tendencial, o déficit de
capacidade ocorre somente entre 2032 e 2034.
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O Gráfico 54, relativo também apenas a parcela da demanda destinada à
armazenagem, desconsiderando o volume embarcado diretamente do berço 402, incorpora a
influência do arrendamento STM01.
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Gráfico 54 - Grãos vegetais – capacidade de armazenagem da Cargill e do Arrendamento STM01 no Porto
de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A capacidade disponível para a armazenagem de grãos no Arrendamento STM01
deverá corresponder à capacidade do cais (5,1 milhões de toneladas), não sendo, portanto,
antecipado déficit de capacidade.

4.1.3.
4.1.3.1.

GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS
Fertilizantes

Análise do atendimento no cais
Os fertilizantes no Porto Público são movimentados no Berço 101. A Figura 92 indica
os valores de capacidade de movimentação para os anos de 2015 e 2045, considerando os
indicadores apresentados no item 2.2.4.3.
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Figura 92 – Capacidade de movimentação de fertilizantes por trecho de cais do Porto de Santarém – em
toneladas. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O Gráfico 55 e o Gráfico 56 mostram a comparação da demanda com a capacidade de
cais do Porto Público.
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Gráfico 55 – Desembarque de fertilizantes – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Considerando a infraestrutura operacional atual, identifica-se um déficit de
capacidade de movimentação de fertilizantes a partir de 2017. A principal causa do déficit é o
aumento da demanda ao longo do horizonte de planejamento, com um crescimento médio
anual de 6,4% entre os anos de 2015 e 2045.
É possível observar também que há redução de capacidade entre os anos de 2015 e
2045. Isto se deve ao aumento na projeção do número de atracações de navios de cruzeiro, que
possuem prioridade de atracação ao mesmo berço. Ou seja, ao longo do tempo, as atracações
de navios de cruzeiro devem utilizar mais horas do cais, reduzindo as horas disponíveis à
operação de fertilizantes.
No Gráfico 56 é possível identificar a influência do Arrendamento STM02 na
capacidade de cais para operação de fertilizantes no Porto.
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Gráfico 56 – Desembarque de fertilizantes – demanda vs. capacidade no cenário com o Arrendamento
STM02 do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Tendo em vista as adequações realizadas no Berço 101 para o atendimento de
embarcações com LOA (do inglês – Length Overall) igual ou superior a 200 m e o novo sistema
de descarregamento com 2 MHCs (do inglês – Mobile Harbor Crane), a capacidade de
desembarque de fertilizantes chega a 1.160.000 t/ano, para o ano de 2020. O valor mantém-se
na mesma faixa até o horizonte de 2045.
Apesar do incremento de capacidade ocasionado pelo arrendamento, a demanda
projetada não é mais atendida a partir de 2024.

Análise do atendimento na armazenagem
Para a análise da capacidade de armazenagem dos fertilizantes no Porto de Santarém,
são levadas em conta as instalações de armazenagem dentro da poligonal do Porto Organizado
e o armazém da Master, localizado na retroárea.
Considerando os dois armazéns de lona operados pela Master e os dois galpões da
Companhia Docas do Pará (CDP), sendo que um deles tem disponibilidade de apenas 50% de
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sua capacidade para fertilizantes, a capacidade estática total dentro do Porto Público é de
22.000 toneladas. Já o armazém da Master, localizado na retroárea, possui capacidade para
100.000 toneladas, totalizando, assim, a capacidade estática de 122.000 toneladas disponíveis
para fertilizantes. Segundo informado pelos representantes da empresa, o dwell time de
aproximadamente 60 dias, ou seja, 6 giros por ano, a capacidade dinâmica para fertilizantes é
de 732.000 t/ano.
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Gráfico 57 – Fertilizantes – capacidade de armazenagem do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme ilustrado no Gráfico 57, a capacidade de armazenagem apresenta déficit a
partir do ano de 2018.
O Arrendamento STM02 disporá de novo armazém para fertilizantes, seu incremento
na capacidade é retratado no Gráfico 58.
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Gráfico 58 – Fertilizantes – capacidade de armazenagem no cenário com o Arrendamento STM02 do
Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O armazém do arrendamento, com capacidade estática para 75.000 toneladas,
proporciona a capacidade dinâmica de 1,2 milhão de toneladas, considerando 16 giros anuais.
O incremento na capacidade atual resulta na capacidade de aproximadamente 1,9 milhões de
toneladas, impossibilitando o atendimento da demanda projetada após 2035.
Tendo em vista as melhorias no cais e o incremento de capacidade de armazenagem,
proporcionados pelo Arrendamento STM02, conclui-se que o gargalo da operação é previsto
para o ano de 2024, quando o cais passa a não atender a demanda projetada.

4.1.4.
4.1.4.1.

GRANÉIS LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS
Derivados de petróleo (exceto GLP)

Análise do atendimento no cais
Os derivados de petróleo, exceto GLP, são movimentados nos terminais Raízen e
Equador, localizados no Porto Público, e na Base Ipiranga Santarém, fora da área do Porto de
Santarém. A Figura 93 indica os valores de capacidade de movimentação para os anos de 2015
e 2045, por trecho de cais, de acordo com os indicadores apresentados no item 2.2.4.4.

Figura 93 – Capacidade de movimentação de derivados de petróleo por trecho de cais do Porto de
Santarém – em toneladas.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O Gráfico 59 apresenta a capacidade de atendimento no cais do Porto de Santarém,
mais especificamente nos terminais Raízen e Equador.
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Gráfico 59 – Derivados de petróleo exceto GLP (desembarque) – demanda vs. capacidade do Porto de
Santarém. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme apresentado no Gráfico 59, a capacidade de cais para o desembarque de
derivados de petróleo da Equador e Raízen somada é suficiente para atender praticamente os
três cenários de demanda projetados até 2045.
A Figura 94 indica os valores de capacidade de movimentação na Base Ipiranga
Santarém, para os anos de 2015 e 2045, com base nos indicadores apresentados no item 2.2.4.4,
para a instalação portuária em questão.
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Figura 94 – Capacidade de movimentação de derivados de petróleo por trecho de cais da Base Ipiranga
Santarém – em toneladas.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A capacidade de desembarque de derivados de petróleo na Base Ipiranga Santarém é
apresentada no Gráfico 60.
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Gráfico 60 – Derivados de petróleo exceto GLP (desembarque) – demanda vs. capacidade da Base
Ipiranga Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Como pode ser observado no Gráfico 60, a capacidade do desembarque de petróleo
na Base Ipiranga Santarém atende à demanda tendencial projetada em praticamente todo o
período de análise.

Análise do atendimento na armazenagem
Atualmente, no Porto de Santarém, a armazenagem é realizada nos tanques dos
terminais da Equador e da Raízen.
Na Equador, a capacidade total de armazenagem é de 810 m³, sendo dois tanques de
diesel (402 m³ e 102 m³) e um tanque de gasolina (306 m³). Para a conversão de m³ em
toneladas, adotou-se o fator de 0,85 t/m³ (diesel) e 0,75t/m³ (gasolina), baseados na densidade
dos granéis líquidos. Dessa maneira, a capacidade estática do Terminal é de aproximadamente
660 t. Para o dimensionamento da capacidade dinâmica, foi adotado o tempo médio de estadia
da carga de sete dias, conforme considerado no estudo técnico do Arrendamento STM04.
No Terminal da Raízen, a capacidade de 5.788 m³ é composta por três tanques de
diesel (280 m³, 1.083 m³ e 1.800 m³), um tanque de gasolina (1.600 m³), um tanque de
querosene de aviação (686 m³) e um tanque de etanol (159 m³). Foram adotados os mesmos
parâmetros de conversão apresentados anteriormente, incluindo, ainda, 0,81 t/m³ (etanol) e
0,80 t/m³ (querosene de aviação). Sendo assim, a capacidade estática do Terminal é de
aproximadamente 4.723 t. Segundo informações fornecidas pela Arrendatária, o tempo médio
de estadia das cargas é de cinco dias, com exceção do etanol, definido em sete dias.
O Gráfico 61 apresenta a capacidade de armazenagem de derivados de petróleo no
Porto Público de Santarém.
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Gráfico 61 – Derivados de petróleo (exceto GLP) – capacidade de armazenagem do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme o Gráfico 61, há capacidade de armazenagem suficiente para atender à
demanda projetada de derivados de petróleo no Porto.
Aditivamente, deve-se considerar o Arrendamento STM04, aprovado, que diz respeito
ao terminal de transbordo de gasolina, diesel e etanol, dedicado à importação, armazenagem e
distribuição desses tipos de carga. A área de superfície do arrendamento é de 31.600 m 2, com
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cerca de 35.000 t/ano de capacidade dinâmica de armazenagem. Além da reposição de 800 m 3
de tanques e da estação de carregamento de caminhões já existentes, é de responsabilidade do
arrendatário a ampliação da capacidade de armazenagem.
Segundo os estudos de engenharia do Arrendamento STM04, considerando a nova
instalação de armazenagem, o incremento na capacidade dinâmica será de 30.000 t/ano,
alcançando cerca de 65.000 t/ano. No Gráfico 62 é possível observar a relação entre a
capacidade de armazenagem e a demanda da movimentação de derivados de petróleo, exceto
GLP, no Porto Público.
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Gráfico 62 – Derivados de petróleo (exceto GLP) – capacidade de armazenagem no cenário com
Arrendamento STM04 do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O incremento de capacidade ocasionado pelo Arrendamento STM04 não altera a
situação atual do Porto Público, que, como mencionado anteriormente, já atende à demanda
projetada até 2045.A área denominada STM05 é outra que faz parte dos arrendamentos que se
encontram aprovados, sua operação também é dedicada ao desembarque, armazenagem e
distribuição de derivados de petróleo (exceto GLP) para o interior. O arrendamento em questão
não contempla melhorias operacionais ou expansões de infraestrutura e superestrutura. Sendo
assim, a capacidade atual do Terminal não sofre alterações.
A área da superfície do arrendamento é de aproximadamente 23.000 m 2. O píer de
barcaças do arrendamento possui um berço de atracação, denominado T02, o qual é
interconectado ao Terminal via sistema de dutos. A capacidade do sistema de embarque e
desembarque é de cerca de 500.000 t/ano. Já a armazenagem, realizada por 12 tanques
pressurizados, que totalizam 5.035 toneladas, equivale à capacidade dinâmica de 260.000 t/ano,
considerando 52 giros por ano.
No Gráfico 63, é apresentada a influência destes arrendamentos em relação ao
Complexo Portuário como um todo.
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Gráfico 63 – Derivados de petróleo (exceto GLP) – capacidade de armazenagem no cenário com
Arrendamento STM04 do Complexo Portuário de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Neste cenário, apesar de a capacidade estar mais próxima da demanda, é possível
observar que independentemente do tempo médio de estadia considerado para a Base Ipiranga
Santarém (oito ou 15 dias), a capacidade dinâmica de armazenagem é suficiente para atender a
todos os cenários de demanda projetados para o plano. Sendo assim, a armazenagem não
apresenta entrave à operação.
Na Base Ipiranga Santarém, a capacidade de armazenagem dos derivados de petróleo,
exceto GLP, é composta por três tanques, sendo 1.185 m³ (diesel S500), 150 m³ (diesel S10) e
608 m³ (gasolina C), totalizando 1.943 m³. Para a conversão em toneladas, foram adotados os
mesmos fatores apresentados anteriormente. Dessa forma, a capacidade estática é convertida
para aproximadamente 1.564 toneladas.
Segundo a Empresa Autorizada, o tempo médio de estadia da carga varia entre oito e
15 dias. Para tais valores, a capacidade dinâmica de armazenagem é de 71.360 t/ano e 38.059
t/ano, respectivamente. O Gráfico 64 apresenta a capacidade de atendimento à demanda para
os dois cenários supracitados.
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Gráfico 64 – Derivados de petróleo (exceto GLP) – capacidade de armazenagem da Base Ipiranga
Santarém. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Considerando o tempo médio de estadia da carga de oito dias, a demanda projetada é
atendida até aproximadamente o ano de 2018. Já quando são levados em conta 15 dias,
apresenta-se déficit de capacidade de armazenagem para toda a projeção.
O tempo de estadia mais elevado faz com que a capacidade de armazenagem seja
inferior à capacidade de cais, calculada tendo em vista a produtividade observada na base de
dados, de 8,7 t/h. Neste cenário, o gargalo é identificado como sendo a armazenagem.
Por outro lado, a capacidade do Complexo Portuário em atender à demanda de
derivados de petróleo, exceto GLP, pode ser observada no Gráfico 65.
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Gráfico 65 - Derivados de petróleo (exceto GLP) – capacidade de armazenagem do Complexo Portuário
de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Considerando toda a infraestrutura disponível para a armazenagem no Complexo
Portuário de Santarém, ou seja, no Porto Público e na Base Ipiranga Santarém, a capacidade de
atendimento à demanda de derivados de petróleo é satisfatória inclusive para o cenário
otimista, independentemente do tempo médio de estadia da carga adotado na Base Ipiranga
Santarém.

4.1.4.2.

GLP

Análise do atendimento no cais
O GLP é movimentado no Terminal da Fogás, no Porto Público de Santarém. A Figura
95 indica os valores de capacidade de movimentação para os anos de 2015 e 2045, conforme os
indicadores apresentados no item 2.2.4.4.

Figura 95 – Capacidade de movimentação de GLP por trecho de cais no Porto de Santarém – em toneladas.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A produtividade média calculada para o ano de 2015 a partir dos dados da ANTAq para
o desembarque de GLP no píer da Fogás T01 foi de 1,4 t/h. Esse valor é influenciado pela a forma
de operação do terminal, em que a barcaça atracada no píer descarrega o GLP conforme
demanda dos processos de envasamento. A capacidade de cais, calculada utilizando essa
produtividade e índice de ocupação de cais igual a 65%, resulta em 7.158 t/ano. Esse valor supre
a demanda tendencial até o ano de 2.025, deixando de atender nos anos seguintes.
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Como assinalado no diagnóstico, nota-se o fato de o Terminal operar em função das
atividades de envase de botijões de gás na planta da empresa. Uma suposta baixa produtividade
nas operações do píer não configura problema para o Terminal, desde que não comprometa o
andamento das operações na retroárea. Ou seja, a operação de desembarque do GLP se
processa em uma velocidade não limitada pela capacidade de bombeamento das barcaças, mas
sim pela necessidade de gás para enchimento dos botijões na retroárea. Conforme informações
obtidas durante a visita técnica, a barcaça também funciona como reservatório para
armazenamento do gás, acarretando em longas estadias delas no berço, o que resulta em uma
baixa produtividade.
No entanto, para fins de cálculo de capacidade de cais e verificação de atendimento
da demanda prevista, é pertinente considerar a produtividade compatível com a infraestrutura
de movimentação. Segundo informado pela empresa, a capacidade de bombeamento das balsas
é da ordem de 100 t/h, considerando que a operação ocorra com 60% de eficiência, calculou-se
a capacidade de cais com uma produtividade de 60t/h.
O Gráfico 66 compara a capacidade estimada para a movimentação da carga com três
cenários de demanda.
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Gráfico 66 – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

De acordo com o gráfico, percebe-se que o terminal consegue atender os três cenários
de demanda previstos para 2045.
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Análise do atendimento na armazenagem
A armazenagem de GLP é realizada em seis tanques esféricos de 60 t cada, totalizando
360 t de capacidade estática. Por motivos de segurança, apenas 85% desse volume é utilizado
para a armazenagem da carga, ou seja 306 toneladas.
Considerando cinco dias e meio de tempo médio de estadia, chega-se ao valor de
capacidade dinâmica de 20.252 t/ano, conforme apresentado no Gráfico 67.
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Gráfico 67 – Gás liquefeito de Petróleo (GLP) – capacidade de armazenagem do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Conforme apresentado no Gráfico 67, a armazenagem de GLP não apresenta
dificuldades para atender os três cenários da demanda projetada até 2045.

4.1.5.
4.1.5.1.

CARGA GERAL
Recipientes para gases comprimidos

Análise do atendimento no cais
A movimentação de recipientes para gases comprimidos ocorre no Píer Ro-ro do
Terminal da Fogás. A Figura 96 mostra a localização do trecho de cais e os valores de capacidade
em 2015 e em 2045, considerando os indicadores apresentados no item 2.2.4.5, referentes à
infraestrutura atual do Porto.
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Figura 96 – Capacidade de movimentação de recipientes para gases comprimidos do Porto de Paranaguá.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

No Gráfico 68, a capacidade de movimentação de recipientes para gases comprimidos
é comparada com a demanda projetada, tendo em vista a infraestrutura atual, ou seja, sem
melhorias.
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Gráfico 68 – Recipientes para gases comprimidos – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Percebe-se que, levando em conta a infraestrutura atual, a capacidade é suficiente
para atender a demanda projetada até 2045, não se caracterizando como gargalo para a
operação.

Análise do atendimento na armazenagem
A armazenagem dos recipientes para gases comprimidos é realizada em pátio
localizado no Terminal da Fogás. A área possui capacidade estática de 15.000 recipientes, onde
são armazenados botijões cheios e vazios. Segundo informações disponibilizadas pela
Arrendatária, a capacidade dinâmica de armazenagem é de 50.000 recipientes por mês,
totalizando 600.000 recipientes por ano. Este valor resulta no tempo médio de estadia da carga
de aproximadamente nove dias. O Gráfico 69 apresenta a capacidade do Terminal em atender
a demanda projetada, destinada à armazenagem.
Conforme informado por representantes da empresa, o GLP desembarcado no píer da
Fogás é envasado em botijões, os quais são armazenados no pátio. Foi informado ainda, que os
diferentes tipos de botijões têm capacidade para armazenar 2kg, 5kg, 8kg, 13kg, 20kg e 45kg de
gás, sendo que, a grande maioria, armazena 13kg. Dessa forma estimou-se o número de botijões
envasados de acordo com a projeção de demanda de desembarque de GLP. O Gráfico 69 mostra
a capacidade de armazenagem de botijões bem como três cenários de demanda.
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Gráfico 69 – Recipientes da empresa Fogás para gases comprimidos – capacidade de armazenagem do
Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Sabe-se que, além dos recipientes da Fogás, botijões de outras empresas chegam
vazios ao terminal e são encaminhados para as proprietárias, demandando espaço no pátio de
armazenagem. Considerando a necessidade de armazenamento de recipientes próprios e de
outras empresas, conclui-se que haverá déficit de capacidade antes do ano de 2025
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4.1.6.
4.1.6.1.

PASSAGEIROS
Navios de cruzeiro

Análise do atendimento no cais
O transporte de passageiros é realizado no Berço 101 no Porto de Santarém. Sua
capacidade de atracações por ano, nos anos de 2015 e 2045, a partir dos indicadores
apresentados no item 2.2.4.6, são apresentadas na Figura 97.

Figura 97 – Capacidade de movimentação de passageiros do Porto de Paranaguá.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

O transporte de passageiros é realizado com prioridade no Berço 101, no qual também
são operados os fertilizantes. Devido ao caráter prioritário dessa atracação, a capacidade do
berço 101 é inicialmente alocada par os navios de passageiros. O excedente de capacidade é
utilizado na movimentação de fertilizantes. O Gráfico 70 apresenta a relação entre a capacidade
e a demanda projetada para essa operação até 2045.
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às operações de cargas não prioritárias.

Gráfico 70 – Navios de cruzeiro – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Observa-se no Gráfico 70, que a capacidade do berço 101 é suficiente para atender a
demanda projetada para todo o horizonte do estudo. Ressalta-se que, à medida em que a
demanda de navios de passageiros aumenta, uma maior parte das horas disponíveis no berço é
destinada à essa carga. No limite de sua capacidade, o berço seria capaz de receber 220
atracações de passageiros no ano, contudo, a capacidade para a movimentação de fertilizantes
seria igual a zero

4.2.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO AQUAVIÁRIO

4.2.1.

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DO ACESSO AQUAVIÁRIO

Conforme informado na seção 2.1.3.2, a navegação pelo canal de aproximação ao
Porto de Santarém é atualmente realizada por meio de rumos práticos, não se constituindo um
canal de acesso propriamente dito, que possa se caracterizar como gargalo às operações de
entrada e saída de embarcações ao Porto. Além disso, não há restrições de navegação noturna
no trecho, tampouco de cruzamentos.
Quanto ao acesso hidroviário ao Complexo Portuário de Santarém, este é feito por
meio das hidrovias do Rio Solimões-Amazonas, do Rio Madeira e do Rio Tapajós. Quanto à
lassifi aç oàdosà u sosàd’ guaàdessasàhid oviasàpode-se afirmar que:
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A maior parte dos rios da Amazônia brasileira é constituída por rios de baixo curso
(rios de planície). A calha principal do Solimões–Amazonas acha-se incluída nesta
classificação. Muitos de seus tributários também, alguns deles ao longo de grandes
extensões, principalmente na Amazônia Ocidental [...]. (MIGUENS, 2000, p. 1490).

O mesmo autor afirma que os rios de baixo curso ou de planície:
São os mais favoráveis à navegação, caracterizados por uma declividade suave e
regular. Os rios de planície são, em geral, razoavelmente largos e apresentam pequeno
gradiente de nível. A navegação é relativamente fácil, se bem que possam existir
obstáculos, como os bancos que costumam formar-se nas bocas dos tributários e nas
partes convexas das curvas. É comum haver bifurcações (paranás, igarapés), que
formam ilhas fluviais e criam alternativas para a navegação. As margens baixas,
facilmente alagáveis, são a regra geral. Os baixos cursos abrangem os deltas e os
estuários. (MIGUENS, 2000, p. 1490).

De acordo com Miguens (2000), as vias navegáveis interiores, excluindo-se os lagos e
lagoas navegáveis, podem ser divididas em: rios de corrente livre, rios canalizados e canais. As
hidrovias utilizadas pelas embarcações que demandam o complexo são classificadas como rios
de corrente livre, ou seja, são naturalmente navegáveis não havendo barragens em seus cursos.
Por sua vez, os rios de corrente livre, recebem a seguinte classificação quanto às
condições de navegabilidade (MIGUENS, 2000):
» rios que permitem navegação de características oceânicas; e
» rios cujas condições de navegabilidade são tais que a navegação neles conduzida tem
características próprias, bastante diferentes das da navegação marítima.

Quanto às condições de navegabilidade o Rio Amazonas, parte do Rio Pará e alguns
trechos de seus afluentes apresentam, segundo Miguens, uma combinação das duas
características.
Pelas suas amplas dimensões, permitindo o acesso de navios marítimos até Iquitos, no
Peru, a cerca de 2.000 milhas da foz, pode ser considerado quase como uma via
marítima, constituindo as suas margens o prolongamento do litoral. Pelas suas
condições de relativa tranquilidade, quando não no curso principal, pelo menos nos
seus inumeráveis furos, igarapés e paranás, permitindo o acesso e a atracação
praticamente em qualquer barranco, desempenha a função de via de navegação
interior. Cabe-lhe bem, pois, a denominação de Rio-Mar. (MIGUENS, 2000, p. 1503).

Assim sendo, as hidrovias que compõe o acesso hidroviário ao complexo são
compostas por rios de baixo curso, de corrente livre e com condições de navegabilidade
características de Rio-Mar conforme apresentado na Figura 98.
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Classe de curso d'água
•Rios de baixo curso
(ou de planície)

Condições de
navegabilidade

Classe de hidrovia
•Rios de corrente livre

•Características oceânicas; e
•Características próprias,
bastante diferentes das da
navegação marítima

Figura 98 – Classificação das hidrovias que compõe o acesso aquaviário ao complexo quanto à sua
navegabilidade.
Fonte: Miguens (2000). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016).

Sobre a capacidade operacional das vias de navegação interior, Groenveld, Verheij e
Stolker (2006), definem essa como sendo o número máximo de embarcações que podem passar
por uma determinada seção transversal de uma hidrovia por unidade de tempo, levando em
conta a segurança e os tempos de espera (nível de serviço) (tradução nossa).
Alguns dos condicionantes que influenciam na determinação da capacidade, conforme
indicam Groenveld, Verheij e Stolker (2006, p. 6, tradução nossa) são:
» Infraestrutura da hidrovia: são considerados a profundidade e largura do canal, além de
irregularidades como curvas, constrições e estruturas que possam afetar a capacidade
operacional da via (tais como eclusas e pontes).
» Características da frota: dimensões, o tipo e além disso o volume padrão podem influenciar
a capacidade operacional da via. Uma distribuição irregular de chegada de embarcações
influencia o tempo de espera.
» Regras de tráfego e condições climáticas e meteorológicas.

Tendo em vista que as hidrovias em questão possuem características de Rio-Mar e que
não existem, atualmente, regras de tráfego que imponham restrições a capacidade do canal de
aproximação ao Porto de Santarém, não há uma capacidade definida para o acesso aquaviário
a este complexo em termos de número de embarcações.
No entanto, vale ressaltar que devido à suscetibilidade das hidrovias às condições
climáticas relacionadas ao regime de chuvas, o calado e as dimensões máximas de comprimento
e largura dos comboios autorizados são reduzidos no período de águas baixas, requerendo um
maior número de comboios para a movimentação de um mesmo volume se comparado ao
período de cheia. Portanto a disponibilidade de barcaças pode afetar o volume movimentado
no período de seca.
Em se tratando da capacidade de acesso de navios, essa está condicionada ao Canal
Grande do Curuá para o qual o calado máximo homologado é de 11,5 m. Este canal, na Barra
Norte do Rio Amazonas, é demandado por todas as embarcações de grande porte que acessam
instalações portuárias localizadas no Rio Amazonas e em seus afluentes.
Quanto à capacidade das áreas de fundeio, conforme destacado na seção 2.1.3.4, a
Capitania Fluvial de Santarém (CFS) informou que na época da cheia, cerca de 30 comboios de
barcaças fundeiam em área próxima a Ponta Negra. Na época da seca, o número de comboios
que demandam esta área triplica. Este aumento da demanda se dá em virtude da redução do
calado e das dimensões máximas de comprimento e largura dos comboios no Rio Tapajós, e a
consequente necessidade de nesta localidade formar os comboios maiores que seguem pelo Rio
Amazonas em direção principalmente ao Porto de Vila do Conde e aos demais destinos.
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4.2.2.

COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO

Tendo em vista que não há uma capacidade definida para o acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Santarém em termos de número de embarcações esta seção não é
apresentada.

4.3.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO NOS ACESSOS TERRESTRES

Com relação à infraestrutura dos acessos rodoviários, realiza-se a análise das
capacidades existentes nas rodovias de acesso ao Complexo Portuário de Santarém, bem como
dos locais de recepção e expedição dos veículos de carga. Dessa forma, também é avaliada a
capacidade de processamento das portarias.

4.3.1.

ACESSO RODOVIÁRIO

A seguir são discorridos aspectos inerentes à capacidade dos acessos rodoviários ao
Complexo Portuário em estudo.

4.3.1.1.

Capacidade dos acessos rodoviários

A capacidade de tráfego dos trechos estudados foi verificada por meio do cálculo do nível
de serviço, conforme o método de fluxo ininterrupto do HCM, obtendo-se os volumes máximos
horários tolerados para os LOS D e E, com os respectivos anos em que ocorre a saturação, para as
vias da hinterlândia (Tabela 84) e para um segmento do entorno portuário (Tabela 85).
Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

Extensão (m)

VHP
(LOS D)

Ano

VHP
(LOS E)

Ano

1

BR-163

163BPA1260

Sul-Norte

16,1

575

2108

1.398

2140

1

BR-163

163BPA1260

Norte-Sul

16,1

581

2105

1.311

2134

2

BR-163

163BPA1230

Sul-Norte

5,5

717

2116

1.562

2144

2

BR-163

163BPA1230

Norte-Sul

5,5

669

2110

1.427

2137

3

BR-163

163BPA1220

Sul-Norte

7,6

679

2114

1.562

2144

3

BR-163

163BPA1220

Norte-Sul

7,6

688

2111

1.427

2137

4

BR-163

163BPA1210

Sul-Norte

3,4

642

2112

1.562

2144

4

BR-163

163BPA1210

Norte-Sul

3,4

581

2105

1.427

2137

5

BR-163

163BPA1200

Sul-Norte

56,7

529

2105

1.398

2140

5

BR-163

163BPA1200

Norte-Sul

56,7

520

2101

1.311

2134

6

BR-163

163BPA1190

Sul-Norte

15,2

529

2105

1.398

2140

6

BR-163

163BPA1190

Norte-Sul

15,2

505

2100

1.311

2134

7

BR-163

163BPA1180

Sul-Norte

17,7

607

2110

1.398

2140

7

BR-163

163BPA1180

Norte-Sul

17,7

581

2105

1.311

2134

8

BR-163

163BPA1170

Sul-Norte

18,1

225

2074

1.398

2140

8

BR-163

163BPA1170

Norte-Sul

18,1

289

2080

1.311

2134
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Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

Extensão (m)

VHP
(LOS D)

Ano

VHP
(LOS E)

Ano

9

BR-163

163BPA1160

Sul-Norte

26,8

642

2112

1.398

2140

9

BR-163

163BPA1160

Norte-Sul

26,8

669

2110

1.311

2134

10

BR-163

163BPA1150

Sul-Norte

47,8

642

2112

1.398

2140

10

BR-163

163BPA1150

Norte-Sul

47,8

632

2108

1.311

2134

Tabela 84 – Capacidade por trecho das vias em estudo: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Vale salientar que os níveis de serviço englobam um intervalo de VHP e, portanto,
nesta análise considera-se o VHP correspondente ao limite superior de cada LOS e o ano para o
qual esse volume foi projetado. Ademais, as taxas de crescimento utilizadas para estimar o
volume e o respectivo ano em que os níveis de serviço D e E serão alcançados encontram-se
descritas na seção 3.3.1.
A Tabela 85 exibe a capacidade das vias do entorno portuário, considerando o cenário
tendencial de projeção de demanda, para o ano de 2045.
Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

Extensão
(m)

VHP
(LOS D)

Ano

VHP
(LOS E)

Ano

1

BR-163

163BPA1260

Sul-Norte

1,75

102

2032

1.396

2087

1

BR-163

163BPA1260

Norte-Sul

1,75

81

2030

1.029

2084

Tabela 85 – Capacidade por trecho das vias em estudo: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Salienta-se que o nível de serviço 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, considerou-se o VHP correspondente ao LOS D como
referência a uma situação de tráfego aceitável, pois, apesar de esse nível de serviço representar
o início de uma situação de instabilidade, não ocorrem paradas. Além disso, conforme Manual
de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (BRASIL, 1999a), o nível de serviço D é recomendado
como limitante no dimensionamento de projetos rodoviários de vias ainda não implantadas.
Por sua vez, no nível de serviço E, as velocidades são baixas e as paradas são
frequentes. Segundo HCM (2010), o LOS E supõe que o volume de tráfego é o mais próximo da
capacidade da via, ao passo que o LOS F já corresponde à situação de congestionamento, em
que o fluxo de veículos que passam pela via ultrapassa sua capacidade. Tratam-se, portanto, de
níveis de serviço não desejáveis.
Para as portarias de acesso, as capacidades de processamento de veículos foram
determinadas com base na quantidade de gates que elas possuem e no tempo médio
despendido com os procedimentos de entrada e de saída às instalações do Complexo Portuário
de Santarém. Portanto, foi possível compreender o número de veículos por hora que cada
portaria de acesso aos recintos consegue atender sem ocasionar filas (Tabela 75).
Para as portarias que possuem gates reversíveis, a capacidade de entrada e de saída
foi obtida separadamente, considerando o mesmo gate trabalhando exclusivamente em um
único sentido dentro de uma hora. Ademais, o valor da capacidade das portarias cujos gates são
compartilhados entre caminhões e carros de passeio foi informado separadamente para cada
tipo de veículo, em função de os tempos de processo poderem variar e, consequentemente,
influenciarem diretamente na capacidade de recepção.
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Tempo de entrada
(segundos)

Quantidade de gates
Portaria
Entrada

Saída

Caminhões

Tempo de saída
(segundos)

Carros

Caminhões

Capacidade de entrada
(veículos/hora)

Carros

Caminhões

Carros

Capacidade de saída
(veículos/hora)
Caminhões

Carros

Nova portaria da CDP

41,2

32

45

45

45

45

320

320

240

240

TMU

13

-

60

-

30

-

60

-

120

-

Fluvial

14

-

180

60

30

15

20

60

120

240

Cargill – Portaria 1

12

12

300

300

600

300

12

12

6

12

Cargill – Portaria 2

1

1

0

5

0

5

-

720

-

720

Fogás

14

-

600

5

600

5

6

720

6

720

Raízen

13

-

900

-

600

-

4

-

6

-

Equador

14

-

55

300

600

5

720

12

6

720

TUP Ipiranga

14

-

1800

5

5

5

2

720

720

720

1 Duas

delas dedicadas ao terminal Cargill.
Compartilhados entre veículos de carga e de passeio.
3 Reversível.
4 Reversível e compartilhado entre veículos de carga e de passeio.
5 O tempo de entrada de caminhões na portaria é rápido em função de todas as conferências serem realizadas na área de estacionamento em frente ao Terminal.
2

Tabela 86 – Capacidade de processamento das portarias
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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4.3.1.2.

Comparação entre demanda e capacidade do acesso rodoviário

Na presente análise foram confrontados os resultados obtidos nas seções 3.3.1 e
4.3.1.1, referentes, respectivamente, à demanda e à capacidade dos segmentos em estudo, com
o objetivo de identificar potenciais gargalos capazes de impactar na logística portuária.
A Figura 99 apresenta a posição geográfica dos segmentos rodoviários analisados que
se situam na hinterlândia e, na sequência, a Tabela 87 traz a comparação entre o VHP estimado
para cada um deles, considerando o cenário futuro (ano de 2045), o VHP máximo
correspondente ao LOS D e ao LOS E (que consiste no volume mais próximo da capacidade da
via), bem como a indicação do ano estimado para o alcance desses níveis de serviço.

Figura 99 – Segmentos rodoviários em estudo: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Segmentos na hinterlândia

Demanda

Capacidade

Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

Extensão
(m)

VHP (2045)

VHP
(LOS D)

Ano

VHP
(LOS
E)

Ano

1

BR-163

163BPA1260

Sul-Norte

16,1

101

575

2108

1.398

2140

1

BR-163

163BPA1260

Norte-Sul

16,1

109

581

2105

1.311

2134

2

BR-163

163BPA1230

Sul-Norte

5,5

101

717

2116

1.562

2144

2

BR-163

163BPA1230

Norte-Sul

5,5

109

669

2110

1.427

2137

3

BR-163

163BPA1220

Sul-Norte

7,6

101

679

2114

1.562

2144

3

BR-163

163BPA1220

Norte-Sul

7,6

109

688

2111

1.427

2137

4

BR-163

163BPA1210

Sul-Norte

3,4

101

642

2112

1.562

2144

4

BR-163

163BPA1210

Norte-Sul

3,4

109

581

2105

1.427

2137
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Segmentos na hinterlândia

Demanda

Capacidade

5

BR-163

163BPA1200

Sul-Norte

56,7

101

529

2105

1.398

2140

5

BR-163

163BPA1200

Norte-Sul

56,7

109

520

2101

1.311

2134

6

BR-163

163BPA1190

Sul-Norte

15,2

101

529

2105

1.398

2140

6

BR-163

163BPA1190

Norte-Sul

15,2

109

505

2100

1.311

2134

7

BR-163

163BPA1180

Sul-Norte

17,7

101

607

2110

1.398

2140

7

BR-163

163BPA1180

Norte-Sul

17,7

109

581

2105

1.311

2134

8

BR-163

163BPA1170

Sul-Norte

18,1

101

225

2074

1.398

2140

8

BR-163

163BPA1170

Norte-Sul

18,1

109

289

2080

1.311

2134

9

BR-163

163BPA1160

Sul-Norte

26,8

101

642

2112

1.398

2140

9

BR-163

163BPA1160

Norte-Sul

26,8

109

669

2110

1.311

2134

10

BR-163

163BPA1150

Sul-Norte

47,8

101

642

2112

1.398

2140

10

BR-163

163BPA1150

Norte-Sul

47,8

109

632

2108

1.311

2134

Tabela 87 – Comparação entre demanda e capacidade: hinterlândia
Elaboração: LabTrans (2016)

Com a Tabela 87, constata-se que os trechos estudados na BR-163, situados na
hinterlândia do Complexo Portuário de Santarém, possuem capacidade maior do que a
demanda de veículos projetada para o ano de 2045. Assim, as estimativas apontam que o fluxo
limitante do LOS D, ou seja, sua transição para o LOS E, ocorrerá somente anos depois do
horizonte temporal de análise.
Diante do exposto, a Figura 100 apresenta os níveis de serviço estimados para os
segmentos da hinterlândia, considerando o ano de 2045.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

243

PLANO MESTRE

Figura 100 – Nível de serviço em 2045: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Percebe-se que, mesmo com a expectativa de crescimento do fluxo de veículos, a
rodovia opera com condições estáveis de trafegabilidade, já que apenas um trecho possui
perspectiva de operar com LOS D, que, ainda assim, é considerado como aceitável. Esse trecho
encontra-se próximo à divisa entre os municípios de Belterra (PA) e Placas (PA), possui terreno
ondulado, apresenta sinuosidade e acostamento reduzido em alguns locais. Tais fatores
corroboram para um nível de serviço inferior.
Vale salientar que os níveis de serviço rodoviário correspondem a um intervalo de
volume de tráfego, dadas as condições de infraestrutura de cada segmento em análise. Assim,
verifica-se que o segmento da hinterlândia que apresentou LOS D, correspondente ao Id 08,
tende a manter esse mesmo nível de serviço até os anos de 2074 (sentido Sul-Norte) e 2080
(sentido Norte-Sul), observada a Tabela 87, que apresenta as estimativas de capacidade
rodoviária.
Conforme explanado anteriormente, para o segmento situado no entorno portuário,
a projeção dos fluxos leva em consideração os cenários de demanda de cargas do Complexo
Portuário de Santarém. Dessa forma, a Tabela 88 exibe a projeção de demanda de tráfego para
os cenários pessimista, tendencial e otimista, bem como a comparação desses volumes com a
capacidade rodoviária do trecho analisado no entorno portuário.
Destaca-se, novamente, que a capacidade dos segmentos considera o ano limite
corresponde ao alcance do LOS D e E, haja vista que, conforme já mencionado, o LOS D
representa uma situação aceitável de trafegabilidade e o LOS E a condição mais próxima da
capacidade rodoviária.
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Segmentos no entorno portuário
Id

Rodovia

Trecho SNV

1

BR-163

163BPA1260

1

BR-163

163BPA1260

Sentido
SulNorte
NorteSul

Demanda VHP 2045

Extensão
(m)

Cenário
Pessimista

Cenário
Tendencial

Cenário
Otimista

1,75

171

181

1,75

148

157

Capacidade VHP 2045
Pessimista

Tendencial

LOS
D

Ano

LOS
E

Ano

189

103

2.033

1.389

2091

164

82

2.031

1.035

2088

LOS
D

Otimista

Ano

LOS
E

Ano

LOS
D

Ano

LOS
E

Ano

102

2032

1.396

2087

104

2032

1.376

2084

81

2030

1.029

2084

83

2030

1.061

2082

Tabela 88 – Comparação demanda vs. capacidade: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O cenário otimista de projeção de demanda é baseado em uma maior expectativa de
movimentação de cargas, por conseguinte, estima-se um maior volume de veículos para esse
cenário. Assim, ele corresponde ao cenário que apresentará LOS E mais cedo, seguido dos
cenários tendencial e pessimista. Para os três cenários de projeção de demanda analisados para
o segmento do entorno portuário, o volume de tráfego correspondente ao alcance do LOS D é
atingido antes do ano de 2045. Portanto, para a Rod. Santarém—Cuiabá, estima-se LOS E dentro
do horizonte de análise, como demonstra a Figura 101.

Figura 101 – Nível de serviço em 2045: entorno
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Diante do exposto, verifica-se que há perspectiva de que as condições de
trafegabilidade do entorno do Complexo Portuário de Santarém sejam instáveis e com paradas
frequentes. Por conseguinte, sugere-se a adoção de medidas de melhoria da trafegabilidade
para os próximos anos, visto que a previsão é de que o volume de veículos que acessarão as
instalações portuárias cresça consideravelmente, mesmo no cenário pessimista.
Para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas
para os três cenários (pessimista, tendencial e otimista), foram realizadas simulações de eventos
discretos de distribuição livre que, no contexto deste estudo, é usado para realizar análises
numéricas das filas nos gates das portarias.
A técnica de simulação possibilita a criação de um modelo do Complexo Portuário,
elaborado em linguagem computacional, contemplando elementos representativos da
infraestrutura existente e relevantes para a descrição do fluxo dos veículos terrestres. Por meio
de experimentação e consideradas as características dos componentes lógicos que representam
os recursos das instalações portuárias, diferentes cenários podem ser simulados e a formação
de filas poderá ser monitorada, uma vez que as atividades rotineiras dos portos envolvem a
movimentação de veículos terrestres, nos quais são transportadas cargas e pessoas.
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Os veículos interagem com o limitado espaço físico das instalações portuárias e seu
entorno. Nessa interação estão envolvidos processos de movimentação física de veículos e de
documentos, valendo registrar que os veículos ocupam os recursos de espaço dos recintos
durante um considerável período de tempo. Assim, dependendo da relação entre a demanda
de veículos e os recursos de infraestrutura das instalações, pode haver o surgimento de filas,
comumente formadas por caminhões que realizam o transporte de cargas.
Os caminhões e suas respectivas cargas devem ser inspecionados na entrada e na saída
do Porto; também devem aguardar quando ocorrem situações em que os recursos necessários
para a realização de uma determinada operação estejam ocupados. Essas situações, quando não
cadenciadas, forçam os motoristas a formarem filas de espera. Conforme a configuração
geográfica do entorno portuário, tais filas podem estender-se de modo a interferir no sistema
viário da cidade, causando ou contribuindo para a formação de congestionamentos e
prejudicando o nível de serviço, com reflexos negativos para a economia, a segurança e o
conforto dos usuários do Porto e de seu entorno.
À luz do exposto e utilizando como input os processos envolvidos na movimentação
de veículos nas instalações portuárias do Complexo em estudo, como momentos de chegadas
dos veículos, quantidade de gates e duração dos processos em suas operações, os três cenários
supramencionados foram simulados.
O Gráfico 71, o Gráfico 72e o Gráfico 73 apresentam os resultados das simulações para
os cenários pessimista, tendencial e otimista, respectivamente, para o ano de 2045.
Complementarmente, realizou-se uma simulação para o cenário tendencial, também para o ano
de 2045, considerando a hipótese da implantação da nova portaria da Autoridade Portuária
apresentada na seção 2.1.4.3 aàsu seç oà EstudosàeàP ojetos à(Gráfico 74).
As simulações indicam a formação de filas ao longo de três dias consecutivos e
refletem o aumento no volume de cargas previstos para o Complexo Portuário, sobretudo, na
portaria do TMU, que utiliza o modal rodoviário para a movimentação de fertilizantes. Tais filas,
em alguns terminais, tendem a acumular-se de um dia para o outro, conforme apontam os
gráficos, pois a portaria não possui capacidade para atender toda a demanda futura com a
quantidade de gates que possui e com o tempo de processamento despendido em cada um
deles.
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Gráfico 71 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém no cenário pessimista para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Gráfico 72 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém no cenário tendencial para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Gráfico 73 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém no cenário otimista para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Gráfico 74 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém no cenário tendencial para o ano de 2045 com a implantação da nova portaria
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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A portaria do TMU que, no cenário atual (apresentado na seção 2.1.4.1), mostrava filas
de, aproximadamente, três veículos no dia de pico, reflete bem o crescimento das filas
ocasionadas pelo aumento da demanda de fertilizantes no Porto de Santarém. Nessa portaria,
no cenário pessimista, as simulações de tráfego indicaram em torno de 74 veículos aguardando
na fila (Gráfico 71), ao passo que, no cenário tendencial, esse volume aumenta
consideravelmente para cerca de 113 veículos (Gráfico 72) e chega ao pico de quase 191 veículos
considerando-se o cenário otimista (Gráfico 73).
Ao comparar o cenário futuro tendencial, que considera a infraestrutura atual (Gráfico
72), com o que contempla a nova portaria única de acesso ao Porto de Santarém (Gráfico 74),
nota-se que as quantidades de veículos aguardando na fila do TMU permanecem muito
próximas entre si. Isto porque, mesmo que a nova portaria da Autoridade Portuária venha a
dispor de uma boa infraestrutura de recepção de veículos – perspectiva corroborada por meio
da análise gráfica resultante da simulação – caso a portaria do TMU continue operando com
apenas um único gate reversível, haverá conflitos no interior do Porto de Santarém em função
do movimento intenso para atender à demanda esperada. Em contrapartida, cabe salientar que,
com exceção do cenário otimista, para os demais cenários, as filas no acesso ao TMU diminuem
consideravelmente por volta das 4 horas da manhã, acumulando poucos veículos para serem
processados no dia seguinte.
Acerca dos terminais que, no cenário atual, já apresentavam formação de filas
(Equador, Raízen, Cargill e TUP Ipiranga), em virtude da expectativa de aumento de cargas e de
não haver projetos de melhorias nos seus gates, tendem a apresentar filas maiores nos cenários
futuros, entretanto, menos expressivas se comparadas à fila esperada para o TMU.
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, nos quais as filas ultrapassam 20 veículos, há uma diminuição do tempo de
processamento nas portarias, pois considera-se que, nesses casos, o processo é realizado de
forma mais ágil e, em alguns momentos, simplificado, de forma a amenizar a formação de filas.
No entanto, mesmo considerando-se essa premissa, observa-se que, especialmente no cenário
otimista, grande parte dos terminais devem apresentar filas de mais de 20 veículos.
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5. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de
Santarém, de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados nele. A análise
abrange todas as áreas temáticas abordadas neste documento, incluindo questões operacionais,
de capacidade, acessos, expectativas acerca da movimentação de cargas, meio ambiente e
gestão.
A análise SWOT, que também é contemplada neste documento, consiste em identificar
os pontos fortes (Strengths) e fracos (Weaknesses) no ambiente interno do Complexo Portuário,
bem como as oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) no seu ambiente externo.
Enquanto o primeiro ambiente é controlável, podendo ser determinado pela gestão portuária,
o segundo não pode ser controlado, alterado ou determinado pelos gestores do Complexo
Portuário.
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.

5.1.

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

5.1.1.

FORÇAS
» Modernização do Terminal de granéis sólidos vegetais: o Terminal da Cargill é bem
localizado e permite a atracação de navios graneleiros da classe Panamax atendendo as
operações de longo curso e de desembarque fluvial. Parte de seus equipamentos foi
modernizada recentemente e, como consequência, as produtividades aumentaram em até
96%.
» Característica multipropósito: o Complexo Portuário é dotado de terminais especializados
em granéis sólidos e líquidos, possuindo infraestrutura para atender às mais diferentes
naturezas de carga.
» Existência de investimentos em infraestrutura aprovados: há leilões previstos para
arrendamentos de áreas e infraestrutura públicas para a movimentação e armazenagem de
granéis sólidos vegetais e granéis líquidos. O Arrendamento STM01, destinado à
movimentação de granéis sólidos vegetais, encontra-se aprovado pela Secretaria de
Políticas Portuárias do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SPP/MTPA). Com
o incremento de capacidade proporcionado pelo novo terminal, o Complexo Portuário
conseguirá atender à demanda projetada até 2045. Já com o arrendamento das áreas
STM04 e STM05, que consistem em áreas atualmente ocupadas por empresas que operam
por força de contratos de transição, a nova concessão permitirá sua readequação e a
realização de investimentos que beneficiarão a movimentação de granéis líquidos
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combustíveis. Além disso, também estão previstos investimentos de R$ 22 milhões, com
recursos da União, para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros de Santarém.
» Condições favoráveis da BR-163 entre Santarém e Rurópolis: os segmentos rodoviários
situados entre Santarém e Rurópolis passaram por obras de pavimentação recentemente,
e, além disso, a análise do nível de serviço indicou LOS (do inglês Level of Service) B e C para
esse trecho, os quais representam condições estáveis de trafegabilidade, o que tem
aumentado a atratividade do modal rodoviário.
» Disponibilidade de espaços utilizados como área de apoio logístico: existem alguns postos
de combustíveis que funcionam como área de apoio para as instalações portuárias, e, dos
mais utilizados, dois estão localizados na Avenida Santarém–Cuiabá, próximos ao viaduto
no entroncamento com a Avenida Engenheiro Fernando Guilhon; e outro na BR-163. Além
disso, a Cargill possui um pátio próprio, também, na BR-163 distando, aproximadamente,
15 km do seu terminal portuário.
» Existência de estacionamentos na área portuária: existem alguns locais no Porto de
Santarém que servem de estacionamento aos caminhões que aguardam atendimento: um
localiza-se em frente à portaria do Terminal Cargill, outro no Terminal Equador e um
terceiro em frente à portaria da Raízen, na Rua do Sale.
» Boa organização do fluxo interno do Terminal de Múltiplo Uso (TMU): no interior do
referido terminal, o fluxo de veículos se mostra organizado com sinalização de fácil
entendimento e em boas condições de conservação.
» Pavimentação e sinalização adequada no Terminal Fluvial: o pavimento asfáltico do
terminal em questão encontra-se em bom estado de conservação, assim como a sinalização,
que, por sua vez, apresenta-se adequada e de fácil compreensão.
» Revitalização do entorno da área portuária: a construção do Parque Vera Paz foi realizada
pela Prefeitura em parceria com a Cargill e estava inserida como condicionante da licença
da empresa arrendatária. A obra proporcionou melhor transição entre a área onde se
localizam as instalações portuárias e o restante da orla.
» Execução do Projeto Portos Eficientes: a Companhia Docas do Pará (CDP) vem realizando
ações para o aprimoramento de sua gestão administrativa e de pessoal por meio do Projeto
Portos Eficientes. Nesse âmbito, a Companhia implantou o Balanced Scorecard (BSC) e está
implantando dois Sistemas de Gestão Empresarial, o ERP FINPA e o ERP SENIOR, os quais
serão integrados em um único sistema padronizado de informações. Em relação às políticas
de Recursos Humanos (RH), esse projeto está possibilitando à CDP realizar ações para a
ampliação do número de cursos de capacitação para seus colaboradores e para a
reformulação de seu Plano de Demissão Voluntária (PDV) em uma nova fase de implantação
que alcance um maior número de colaboradores. Essa reformulação do PDV visa torná-lo
mais eficaz na geração de incentivos para o afastamento de pessoal aposentado e
aposentável da Companhia, de forma a diminuir a folha de pagamento da empresa e dar
oportunidade a novos colaboradores. Finalmente, na seara da gestão ambiental, a CDP tem
empreendido esforços no sentido de aprimorar sua gestão ambiental por meio das medidas
previstas nas diretrizes do projeto Portos Eficientes, favorecendo maior eficiência no trato
das questões ambientais, no cumprimento da legislação e na redução de custos. A execução
desse projeto por parte da CDP é um aspecto positivo, pois possibilita uma gestão
administrativa, operacional e ambiental mais eficiente.
» Instalações portuárias possuem licenças ambientais: todas as instalações portuárias que
compõem os Complexos Portuários estão regulares perante o órgão ambiental, sendo que,
praticamente, todos os empreendimentos têm Licença de Operação (LO) ou Licença de
Instalação (LI) vigente. As exceções estão por conta de dois terminas que, apesar de ter suas
licenças vencidas, fizeram o pedido de renovação dentro do prazo determinado pelo órgão
ambiental e, assim, encontram-se regulares perante este. O licenciamento de todas as

254

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

PLANO MESTRE

instalações é realizado por um único órgão licenciador, a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA).
» Terminais com certificação ISO 14001: Cargill, Fogás, Petróleo Sabbá e o Terminal de Uso
Privado (TUP) Base Ipiranga Santarém possuem certificação ambiental pela ISO 14001, o
que indica que há práticas de excelência no que tange à gestão ambiental desses terminais,
contribuindo para a consolidação do conceito de sustentabilidade e das iniciativas que
contemplam tanto a qualidade ambiental quanto a responsabilidade social corporativa,
além da segurança e da saúde ocupacional, fortalecendo a imagem da empresa e facilitando
a obtenção de recursos em bancos estrangeiros que exigem comprometimento com as
questões ambientais.
» Margem de contribuição positiva do Porto de Santarém: com o crescimento da
movimentação de cargas em proporção superior ao aumento dos custos e das despesas, os
gastos unitários do Porto de Santarém foram descrentes entre 2011 e 2015. Isso permitiu
que as receitas obtidas fossem superiores aos gastos, resultando em uma margem de
contribuição positiva a partir de 2013.

5.1.2.

FRAQUEZAS
» Déficit de Capacidade de movimentação de fertilizantes: mesmo considerando o
incremento de capacidade gerado pelo Arrendamento STM02, já aprovado pela SPP/MTPA,
a capacidade do Complexo Portuário a partir de 2024 não será suficiente para atender à
demanda projetada nesse estudo. Ressalta-se que para o cálculo de capacidade foi
considerado tempo médio de espera de 48h, considerado como nível de serviço.
» Limitação dos acessos aquaviários: apesar de o canal de aproximação ao Porto de Santarém
apresentar profundidade adequada, o calado máximo das embarcações que demandam o
Complexo é limitado pelo Canal Grande do Curuá, na Barra Norte do Rio Amazonas, para o
qual o calado máximo permitido é de 11,5 metros.
» Sensibilidade aos fatores climáticos (regime de chuvas): Devido à variação dos níveis dos
rios em função do regime de chuvas, os lotes médios em períodos de águas baixas são
menores, o que afeta negativamente às produtividades.
» Atracação de navios de passageiros no cais comercial do Porto de Santarém: embora a
movimentação de navios de passageiros não seja muito frequente, quando acontece, as
atracações disputam espaço no cais com navios de cargas, gerando dificuldades
operacionais ao Porto, bem como desconforto aos usuários. Apesar de o terminal ser bem
sinalizado, não existe barreira protetora ou áreas especiais para a circulação dos
passageiros, os quais circulam em meio ao fluxo de veículos, o que pode contribuir para
incidência de acidentes. Ademais, além do desembarque de passageiros que ocorre
diariamente no Berço 301 (transporte regional), existem as atracações de cruzeiros no
Berço 101, resultando em um grande fluxo de passageiros na área do Terminal Fluvial do
Porto de Santarém, situação que impacta tanto na eficiência da movimentação de cargas
quanto na qualidade do atendimento aos passageiros.
» Desorganização e falta de infraestrutura adequada para as atracações da navegação
regional: ao longo da orla de Santarém, verifica-se a ocorrência de atracações municipais e
regionais de passageiros e cargas de forma desorganizada e sem a infraestrutura adequada
para a atividade.
» Ausência de sistema de agendamento integrado a áreas de apoio logístico e
equipamentos de automatização nas portarias: com o aumento da movimentação
esperada para o Complexo Portuário de Santarém, a implantação de equipamentos que
visem a automatização dos gates das portarias, aliada a um sistema de agendamento e à
existência de pátios adequados ao estacionamento dos veículos de carga, atua a fim de
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cadenciar o fluxo de veículos que se destinam às instalações portuárias, evitando a
formação de filas nos acessos e permitindo uma gestão eficiente das operações de carga e
descarga
» Carência de dados de volume de tráfego nas vias do entorno portuário: a falta de dados
de contagens de tráfego nas vias do entorno portuário prejudica a realização de estudos e
o monitoramento do fluxo de veículos que utilizam as vias do entorno portuário. Esse fato
prejudica tanto as ações na atualidade quanto o planejamento de futuras políticas de
infraestrutura viária para melhoria da trafegabilidade.
» Infraestrutura viária insatisfatória em trechos das vias da hinterlândia: alguns segmentos
da BR-163 e da BR-230 no estado do Pará apresentam, de maneira geral, pavimentação e
sinalização deficientes, que impactam negativamente na passagem de caminhões pelas
rodovias, de forma a causar atrasos na chegada dos veículos ao Complexo Portuário,
trazendo prejuízos financeiros e aumentado os riscos de acidentes.
» Protestos com fechamento da rodovia BR-163: a ocorrência de protestos, com fechamento
da referida rodovia no município de Novo Progresso (PA), impossibilita a passagem de
caminhões, acarretando em atrasos no fluxo de cargas com destino ou origem no Complexo
Portuário.
» Sinalização horizontal e vertical deficientes nas vias do entorno portuário: as vias
estudadas, situadas no entorno portuário, apresentam carência de sinalização, que se
mostra inadequada à compreensão do tráfego local. A falta de sinalização horizontal e
vertical gera insegurança aos usuários, podendo ser um fator facilitador na ocorrência de
acidentes.
» Falta de sincronização dos semáforos das vias do entorno portuário: a falta de
sincronização semafórica na rota de acesso às instalações portuárias propicia a formação
deàfilasàe àlo aisào deàpode ia àse àevitadasà o àaài pla taç oàdaà o daàve de .
» Restrição do tráfego de caminhões de nove eixos durante período diurno: segundo a
Resolução nº 211, de 13 de novembro de 2006, os caminhões de nove eixos ficam
impedidos de circular do amanhecer ao pôr do sol. A resolução, no entanto, prejudica a
movimentação no Complexo Portuário de Santarém, pois alguns terminais gostariam de
receber caminhões desse porte no período noturno, de forma a evitar interferência com o
tráfego urbano.
» Deficiência na pavimentação de vias internas das instalações portuárias: de maneira geral,
as vias internas do TUP Ipiranga não possuem pavimento, podendo afetar a fluidez do
tráfego, aumentando as possibilidades de acidentes com pedestres e veículos. Além disso,
o TMU apresenta alguns locais cujo pavimento asfáltico encontra-se com fissuras. As vias
de acesso ao Terminal de Granéis Líquidos (TGL) também apresentam condições
inadequadas, sem pavimentação asfáltica, o que prejudica o fluxo de caminhões para as
manobras de entrada e saída dos terminais.
» Capacidade de atendimento ambiental comprometida por falta de recursos: A capacitação
e complementação dos núcleos ambientais é uma das diretrizes da ANTAQ para o
melhoramento do atendimento às demandas ambientais dos portos. Atualmente, a CDP
não possui núcleo ambiental formado pelo quantitativo de profissionais sugeridos nas
diretrizes da ANTAQ, e sua complementação esbarra na falta de recursos para contratação
de novos profissionais, além de atingir outras ações recomendadas, como a implementação
do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
» Programas de monitoramento das águas superficiais realizados individualmente: o
monitoramento das águas superficiais é condicionante das licenças de operação dos portos
públicos e do arrendatário Cargill; e são realizados de forma individual por cada empresa.
Um programa integrado de monitoramento para o Complexo Portuário de Santarém
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poderia viabilizar a divisão de responsabilidades, para a realização de um único
monitoramento conjunto da qualidade das águas superficiais, assim diminuindo os custos
de realização do programa e otimizando seus resultados.
» Utilização de fossas sépticas como sistema de tratamento de esgoto: o Porto de Santarém,
os arrendatários e o TUP ainda utilizam fossa séptica, que é uma tecnologia de tratamento
que dificilmente consegue atender os padrões de lançamento de efluentes previstos na
Resolução Conama nº 430 (BRASIL, 2011b) para lançamento no corpo hídrico. Mesmo o
lançamento de efluente tratado em fossa-séptica no solo para infiltração nesse caso não é
recomendada devido ao nível do lençol freático ser próximo à superfície do solo. O
lançamento irregular de efluentes pode gerar sanções pelo órgão ambiental, como
embargo das atividades portuárias, e causar problemas no processo de licenciamento
ambiental dos empreendimentos.
» Armazéns sob a responsabilidade direta da CDP: a Companhia atua como fiel depositária
de cargas armazenadas em áreas operacionais não arrendadas de seus portos, o que
evidencia traços do modelo de gestão portuária tool port. Esse modelo tem como ponto
fraco a fragmentação da responsabilidade pelo manuseio das cargas, dificultando ganhos
de escala e inibindo maiores investimentos com arrendamentos (características do modelo
landlord), o que pode gerar conflitos entre pequenos operadores e barreiras ao
desenvolvimento de operadores privados de maior porte.
» Inconsistência entre alguns indicadores e seus respectivos objetivos estratégicos: Apesar
de a utilização do BSC ter sido relatada como uma força da CDP, foi identificado que alguns
indicadores estabelecidos não permitem avaliar totalmente o cumprimento, ou não, dos
objetivos estratégicos a que estão relacionados. Por exemplo, o indicador consignação
média por unidade portuária parece ser inadequado para medir o objetivo a que está
associado: atingir satisfação do cliente. Também como exemplo, pode-se citar o indicador
Ca gaà ovi e tadaàpo àe p egadoàp óp io ,ài se idoà aàpe spe tivaàfi a ei a,àoà ual,à
dadas as suas características, deveria ser inserido na perspectiva de processos.
» Ausência de um plano comercial definido: a estratégia comercial é centralizada na Sede da
CDP, pois esta realiza apenas ações comerciais pontuais, não apresentando um plano
comercial estruturado com ações direcionadas a mercados em potencial. A falta desse
plano deixa a Autoridade Portuária carente de informações sobre o mercado e sobre o perfil
dos clientes e dos concorrentes, dificultando o estabelecimento de ações de longo prazo.
» Excesso de funcionários com elevado tempo de serviço: a CDP possui 42% dos funcionários
na faixa entre 53 e 74 anos de idade, e 35% dos funcionários possuem tempo de serviço
entre 26 e 46 anos. Parte desse pessoal é aposentado ou aposentável, o que sobrecarrega
a folha de pagamentos e dificulta a renovação do quadro de colaboradores da Companhia.
» Lucro líquido negativo da CDP: Em 2015, com a queda das receitas financeiras, o aumento
dos custos operacionais e dos serviços de terceiros e a perda de créditos recebíveis, a CDP
apresentou o maior prejuízo nominal do período de 2010 a 2015, atingindo R$ 20 milhões.
A partir de 2013, os indicadores de rentabilidade têm apresentado valores negativos,
principalmente devido a maiores custos com operações que, entre outros fatores, foram
ampliados por reajustes de obrigações trabalhistas.
» Execução orçamentária de investimentos inferior a 25%: Entre 2011 e 2015, a média de
execução dos orçamentos de investimentos foi de 2,9%, sendo o maior percentual
verificado em 2015, com 21,7%. Entre os fatos relevantes, cita-se o cancelamento da
expansão do TMU 2. A falta de execução desses investimentos orçados pode resultar em
gargalos à operação portuária, pois deixam de ser realizados outros previstos para o
melhoramento do Porto Público.
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5.2.

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.

5.2.1.

OPORTUNIDADES
» Localização Estratégica: a expansão da fronteira agrícola no sentido centro-norte do país e
a recente ampliação do Canal do Panamá poderão beneficiar o escoamento das
commodities pelo porto, cujas rotas de navegação utilizem a passagem pelo canal fazendo
a ligação do porto com a Ásia e a costa oeste da América do Norte, com redução das
distâncias entres estes mercados.
» Investimentos futuros em infraestrutura viária: há previsão de diversas obras relacionadas
ao sistema viário de acesso terrestre ao Complexo Portuário. Trechos das rodovias BR-230
e BR-163 no estado do Pará estão incluídos nos programas de investimento do Governo
Federal, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Programa de Investimentos em
Logística (PIL); e passam, ou ainda devem passar, por obras de infraestrutura rodoviária.
Além disso, está prevista a construção de um novo acesso rodoviário a Miritituba, em
Itaituba (PA), que considera um trecho da BR-230 e que deve facilitar a exportação de grãos
pelo Complexo, cuja produção tem origem, em maior parte, no Centro-Oeste do País. Com
relação ao modal ferroviário, encontram-se em estudo opções de traçados ferroviários, dos
quais a implantação poderá ser uma alternativa ao escoamento da produção de grãos da
área de influência, por exemplo, a construção da ferrovia Lucas do Rio Verde–Itaituba (no
cenário a partir de 2035). Com isso, espera-se melhorias significativas na qualidade dos
acessos terrestres, contribuindo para ampliar a atratividade do Complexo com a redução
de seus custos logísticos, em comparação com os custos relacionados aos complexos
portuários das regiões Sul e Sudeste do País. Assim, também se espera maior oportunidade
para movimentação de grãos e de fertilizantes, visto que o Complexo Portuário de Santarém
apresenta vantagem competitiva em relação ao Complexo de Belém e Vila do Conde na
movimentação dessa carga. Trata-se da possibilidade de expedição rodoviária, sem que seja
necessário realizar qualquer transbordo hidroviário. Essa vantagem pode ser potencializada
com as melhorias na BR-163.
» Construção da nova portaria da CDP: a proposta de nova portaria de acesso ao Porto de
Santarém, caso se concretize, permitirá um melhor gerenciamento dos fluxos de veículos
por parte da Autoridade Portuária, visto que seu posicionamento estratégico permitirá a
centralização dos acessos e a implantação de procedimentos automatizados. Ademais,
destaca-se que a sistematização por meio de equipamentos a serem instalados conferirá
agilidade aos procedimentos de entrada e de saída, além de gerar uma base de dados
favorável ao planejamento do setor.
» Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas: O Porto contempla, no seu Plano de Uso
do Solo de Curto Prazo, mais duas áreas para operações: um pátio de cargas e um terminal
de passageiros. Isso permitirá a obtenção de maiores receitas pela Autoridade Portuária e
uma maior movimentação de cargas nas unidades portuárias.
» Elaboração e atualização dos instrumentos de planejamento, como o Plano Diretor
Municipal (PDM) e o Plano de Mobilidade Urbana (PMU): Santarém está revisando seu
PDM, e o novo documento incluirá os municípios da Região Metropolitana de Santarém,
formada por Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Também está em elaboração o Plano
de Mobilidade Urbana. Os dois documentos são importantes instrumentos de
planejamento e direcionamento do desenvolvimento do território. A participação da
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Autoridade Portuária e outros agentes do setor na elaboração desses instrumentos tratase de uma oportunidade para o diálogo e planejamento conjunto com o Poder Público
Municipal, além da possibilidade da inserção de questões referentes ao setor portuário no
Planejamento Municipal.
» Revisão da poligonal do Porto de Santarém possibilitará maior intervenção e gestão da
Prefeitura sobre a orla: está em fase de atualização a abrangência da poligonal referente
ao Porto Público que revê o Decreto nº 5.299, de 5 de outubro de 2004 (BRASIL, 2004). A
poligonal proposta deixará áreas urbanas e o espaço referente à orla da cidade fora do
polígono do Porto Organizado, ou seja, sob jurisdição da Prefeitura. Isso acabará com a
discussão em relação à competência da revitalização da orla, pois deve ficar a cargo da
Prefeitura exercer ações sobre a área, como reformas nos passeios, áreas de lazer, o cais de
arrimo e pontos de atração de barcos de navegação, podendo, assim, destinar o
desenvolvimento portuário regional de acordo com as definições do Plano Diretor
Municipal para as zonas portuárias.
» Projeto de revitalização da orla e organização do transporte de passageiros no âmbito
municipal e regional: O município tem um projeto de revitalização da orla, que prevê a
construção do Terminal Hidroviário Municipal. Também foi anunciada em Audiência Pública
a construção, pelo governo do estado, do Terminal Hidroviário Regional de Santarém, na
área da antiga Companhia de Fiação e Tecelagem de Juta de Santarém (Tecejuta), no bairro
Prainha. Essas ações poderão beneficiar o porto, na medida em que atenderão parte da
demanda por locais de atracação para embarcações do transporte fluvial regional de
passageiros e cargas.

5.2.2.

AMEAÇAS
» Possibilidade de migração da demanda para outros portos devido à restrição de calado:
com o aumento da frota de navios e a limitação do calado em 11,5 m devido ao Canal
Grande do Curuá, na Barra Norte do Rio Amazonas, o Complexo pode perder
competitividade face aos seus concorrentes, que possuem maiores calados homologados.
» Risco de insuficiência da frota de barcaças no período da seca: o calado e as dimensões
máximas de comprimento e largura dos comboios autorizados no Rio Tapajós são reduzidos
no período de águas baixas, requerendo um maior número de comboios para a
movimentação de um mesmo volume, se comparado ao período de cheia. Portanto, a
disponibilidade de barcaças pode afetar o volume movimentado no período de seca.
» Possibilidade de condições instáveis de trafegabilidade no entorno portuário: as vias do
entorno portuário são rodeadas de residências, estabelecimentos comerciais e da própria
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Esses fatores geram situações de conflito
entre o tráfego do Porto e o local, o que, na atualidade, ainda não se apresenta como um
problema considerável. Todavia, estimou-se LOS E para o ano de 2045 no segmento do
entorno portuário, o que indica condições instáveis na trafegabilidade em cenário futuro,
caso não sejam tomadas ações mitigatórias.
» Possíveis conflitos com a área da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA): A
UFOPA foi criada a partir da Lei Federal nº 12.085, de 5 de novembro de 2009. Segundo a
Prefeitura, a implantação da universidade nesse local interfere em suas próprias atividades
e nas atividades do Porto; e, como ambos possuem projetos de expansão, tem-se uma área
de possíveis conflitos futuros.
» O Zoneamento do Plano Diretor não contempla a abrangência do território da Zona
Portuária: o zoneamento não define os limites da área em terra da Zona Portuária do Porto
de Santarém, entretanto, o documento aborda algumas diretrizes de usos por meio do
Ordenamento de Orla Fluvial, que indica as faixas da orla adequadas ao uso portuário.
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» Complexo Portuário inserido em uma área ambientalmente sensível: o Complexo
Portuário de Santarém está localizado em um ecossistema de grande biodiversidade e
sensível à atividade antropogênica. Caso a atividade portuária, em decorrência da gestão
inadequada, provoque danos a esse ambiente, pode haver consequências, como sanções
legais e administrativas prejudicando suas atividades, além da possibilidade de dificultar o
processo de licenciamento da expansão portuária.
» Mudança do órgão licenciador de parte dos empreendimentos: em 2015, foi assinado o
Decreto Federal nº 8.437, o qual estabelece que novos arrendamentos com movimentação
acima do estabelecido devem ser licenciados pelo Ibama. A Lei Federal sobre licenciamento
ambiental ainda prevê que portos públicos sejam licenciados, também, pelo Ibama. Assim,
a CDP fica dependendo do estabelecimento dos novos procedimentos a serem realizados
para a obtenção e renovação de suas Licenças Ambientais. Cabe ao Instituto, conforme
levantamento realizado, definir essa questão até o momento da renovação das respectivas
Licenças de Operação desses portos. A falta de clareza sobre as novas regras de
licenciamento pode gerar maior morosidade no processo de renovação das licenças
ambientais, podendo gerar atrasos nos cronogramas de possíveis expansões portuárias.
» Custo adicional para a destinação correta dos resíduos: a destinação final dos resíduos
sólidos é de corresponsabilidade dos geradores, assim, a destinação de resíduos para o lixão
de Santarém pode gerar sansões legais, como multas, embargo, além de responsabilidade
criminal, como previsto no Art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605 (BRASIL, 1998), que prevê
prisão de um a cinco anos para o responsável pelo lançamento irregular dos resíduos. Além
disso, pode haver entraves no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos.
A destinação correta dos resíduos para outras cidades, que possuam aterro sanitário em
conformidade, acarreta em custos extras de transporte, além disso, o destino correto dos
resíduos perante a legislação é exigência para obtenção de certificação ISO 14001.
» Cargos de gerência ocupados por funcionários comissionados: os cargos de diretoria,
gerência e superintendência são ocupados por funcionários comissionados, o que pode ser
um entrave à gestão da Autoridade Portuária no longo prazo, pois, muitas vezes, esses
funcionários têm um curto período de permanência nas instituições, dificultando a
continuidade de projetos de longo prazo e o acúmulo de experiência e conhecimentos na
entidade.
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5.3.

MATRIZ SWOT
Forças

Fraquezas

Modernização do terminal de granéis sólidos
vegetais

Déficit de capacidade de movimentação de fertilizantes

Característica multipropósito

Limitação dos acessos aquaviários

Existência de investimentos em infraestrutura
aprovados

Sensibilidade aos fatores climáticos (regime de chuvas)

Condições favoráveis da BR-163 entre Santarém e
Rurópolis

Atracação de navios de passageiros no cais comercial do
Porto de Santarém

Disponibilidade de espaços utilizados como área de
apoio logístico

Desorganização e falta de infraestrutura adequada para
as atracações da navegação regional

Existência de estacionamentos na área portuária

Ausência de sistema de agendamento integrado a áreas
de apoio logístico e equipamentos de automatização nas
portarias

Boa organização do fluxo interno do TMU

Carência de dados de volume de tráfego nas vias do
entorno portuário

Pavimentação e sinalização adequada no Terminal
Fluvial

Infraestrutura viária insatisfatória em trechos das vias da
hinterlândia

Revitalização do entorno da área portuária

Protestos com fechamento da rodovia BR-163

Execução do Projeto Portos Eficientes

Sinalização horizontal e vertical deficientes nas vias do
entorno portuário

Instalações portuárias possuem licenças ambientais

Falta de sincronização dos semáforos das vias do
entorno portuário

Terminais certificados pela ISO 14001

Restrição do tráfego de caminhões de nove eixos
durante período diurno

Margem de contribuição positiva do Porto de
Santarém

Deficiência na pavimentação de vias internas das
instalações portuárias
Capacidade de atendimento ambiental comprometida
por falta de recursos
Programas de monitoramento das águas superficiais
realizados individualmente
Utilização de fossa sépticas, como sistema de
tratamento de esgoto
Armazéns sob a responsabilidade direta da CDP
Inconsistência entre alguns indicadores e seus
respectivos objetivos estratégicos
Ausência de um plano comercial definido
Excesso de funcionários com elevado tempo de serviço
Lucro líquido negativo da CDP
Execução orçamentária de investimentos inferior a 25%
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Oportunidades

Ameaças

Localização Estratégica

Possibilidade de migração da demanda para outros
portos devido à restrição de calado

Investimentos futuros em infraestrutura viária

Risco de insuficiência da frota de barcaças no período de
seca

Construção da nova portaria da CDP

Possibilidade de condições instáveis de trafegabilidade
no entorno portuário

Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas

Possíveis conflitos devido à área da Universidade Federal
do Oeste do Pará (UFOPA)

Elaboração e atualização dos instrumentos de
planejamento, como o Plano Diretor Municipal
(PDM) e o Plano de Mobilidade Urbana (PMU)

O Zoneamento do Plano Diretor não contempla a
abrangência do território da Zona Portuária

A revisão da poligonal do Porto de Santarém
possibilitará maior intervenção e gestão da
Prefeitura sobre a orla

Complexo Portuário inserido em uma área
ambientalmente sensível

Projeto de revitalização da orla e organização do
transporte de passageiros no âmbito municipal e
regional

Mudança do órgão licenciador de parte dos
empreendimentos
Custo adicional para a destinação correta dos resíduos
Cargos de gerência ocupados por funcionários
comissionados
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6. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS
Este Plano Mestre teve como objetivo central a análise dos principais gargalos
existentes no Complexo Portuário de Santarém, tanto no que se refere às atuais condições
operacionais das instalações portuárias quanto à análise da sua situação futura, considerando
cenários de movimentação de cargas e seus prováveis impactos sobre a infraestrutura portuária
e de acessos. A partir dessas análises, construiu-se o Plano de Ações, apresentado na tabela a
seguir, que elenca todas as iniciativas necessárias para a adequação do Complexo Portuário em
estudo, no sentido de atender, com elevado nível de serviço, à demanda direcionada ao
Complexo atualmente, bem como no futuro.
Para a construção do Plano de Ações, foram realizadas análises diagnósticas
considerando diversas frentes. No Capítulo 2 foi analisada a atual situação do Complexo
Portuário, incluindo o diagnóstico das instalações portuárias, das operações portuárias, dos
acessos aquaviário e terrestre, das questões ambientais, da relação porto – cidade e da gestão
portuária. Nessa análise, ficaram evidentes os gargalos relacionados principalmente aos acessos
terrestres e os conflitos gerados na interação entre o porto – notadamente o porto público –
com a urbanidade que se encontra no seu entorno.
Por outro lado, nas análises prospectivas em que a projeção de movimentação de
cargas para o Complexo Portuário foi comparada à capacidade existente para cada carga, ficou
evidenciada a necessidade de investimento em infraestrutura portuária para fazer frente aos
déficits de capacidade identificados na movimentação de graneis líquidos na Base Ipiranga
Santarém, bem como de fertilizantes no Porto Público e de grãos no terminal da Cargill, também
no Porto Público. No caso da movimentação de grãos e fertilizantes, há projetos de
investimentos em discussão na ANTAQ e na SPP/MTPA cuja implantação poderá fazer frente aos
déficits identificados, notadamente no que se refere aos grãos. Já no caso dos fertilizantes,
mesmo com a realização do arrendamento da área denominada STM02, ainda restarão déficits
de capacidade ao longo do horizonte de planejamento do presente plano, para os quais é
necessário definir uma alternativa de investimento.
Cumpre destacar que os acessos terrestres também deverão sofrer adequações para
comportarem a demanda prevista para o Complexo Portuário, uma vez que o principal acesso
ao Complexo em questão, a BR-163, deverá apresentar, ao longo do horizonte de planejamento,
LOS D, o que indica que chegará ao limite de sua capacidade no trecho entre Belterra (PA) e
Placas (PA), na hinterlândia do Complexo Portuário de Santarém. Além disso, também é
importante ressaltar as condições de tráfego nas imediações das instalações portuárias de
Santarém, cujas análises de nível de serviço futuros também indicam a existência de déficits de
capacidade, notadamente da Rodovia Cuiabá–Santarém, que apresentou LOS E nas simulações
realizadas para os três cenários de projeção de demanda. Além disso, as portarias também
devem apresentar gargalos dada a previsão de aumento da movimentação de cargas,
principalmente, de fertilizantes.
As ações que compõem o Plano de Ações do Complexo Portuário de Santarém estão
organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias
operacionais; ii) investimentos portuários; iii) acessos ao complexo portuário; iv) gestão
portuária; e v) outros investimentos. Nesse sentido, as próximas seções apresentam as ações
sugeridas de acordo com cada um dos temas mencionados.
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6.1.

MELHORIAS OPERACIONAIS

As ações relacionadas às melhorias operacionais referem-se às iniciativas voltadas ao
aprimoramento dos processos de recepção e expedição de cargas cujo objetivo sejam ganhos
operacionais capazes de impactar positivamente sobre a capacidade de escoamento de cargas
das instalações portuárias. Para o caso do Complexo Portuário de Santarém, foram identificadas
duas ações nesse sentido, cuja descrição encontra-se nas próximas seções.

6.1.1.

BUSCAR SOLUÇÃO PARA O DÉFICIT DE CAPACIDADE NA
MOVIMENTAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
» Justificativa: Na análise de comparação entre demanda x capacidade das instalações
portuárias, foi identificado um déficit de capacidade para a movimentação de graneis
líquidos na Base Ipiranga Santarém que poderá ser suprido caso a produtividade volte a
atingir patamares já alcançados pelo terminal no passado.
» Objetivo: Solucionar o déficit de capacidade para a movimentação de graneis líquidos na
Base Ipiranga Santarém.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: Base Ipiranga Santarém.
» Status: Não iniciado.
» Prazo: Dois anos.

6.1.2.

INSTALAR EQUIPAMENTOS DE OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS
RODOVIÁRIOS NAS PORTARIAS DE ACESSO AOS TERMINAIS
PORTUÁRIOS
» Justificativa: Nas simulações do atendimento das portarias de acesso dos terminais públicos
e arrendados, observou-se que haverá formação de filas nos gates de algumas instalações
portuárias, que poderão, inclusive, prejudicar o fluxo de veículos no interior do Porto de
Santarém.
» Objetivo: Reduzir a formação de filas nas portarias dos terminais arrendados e públicos.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: Terminais arrendados e CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo: Cinco anos.
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6.1.3.

RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS

A Tabela 89 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais
do Complexo Portuário de Santarém.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM
Item

Instalação
portuária

Descrição da ação

Melhorias operacionais
Buscar solução para o déficit de
capacidade na movimentação de
1
derivados de petróleo
Instalar equipamentos de
otimização dos fluxos rodoviários
2
nas portarias de acesso aos
terminais portuários

Status

Responsável

Prazo

Base Ipiranga
Santarém

Não iniciado

Base Ipiranga
Santarém

2 anos

Complexo
Portuário

Não iniciado

Terminais
arrendados e CDP

5 anos

Tabela 89 – Plano de ações: melhorias operacionais
Fonte: LabTrans (2016)

6.2.

INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS

Os investimentos portuários compreendem ações voltadas à solução dos déficits de
capacidade de infraestrutura das instalações portuárias. Via de regra, nesta seção são indicados
os projetos aprovados pela ANTAQ e pela SPP/MTPA que supram a necessidade de
infraestrutura, bem como são elencadas as ações para solucionar os déficits de capacidade
residuais, não atendidos pelos projetos já aprovados.

6.2.1.

REALIZAR O ARRENDAMENTO STM01
» Justificativa: Na análise comparativa entre demanda e capacidade das instalações
portuárias, foi identificado déficit de capacidade para a movimentação de grãos tanto no
que se refere ao cais, quanto à armazenagem, cuja solução necessita de intervenções na
infraestrutura portuária.
» Objetivo: Suprir o déficit de capacidade identificado para a movimentação de grãos no
Complexo Portuário de Santarém.
» Descrição: A área de Arrendamento STM01 prevê a construção de um novo píer, com um
berço para a recepção de granéis sólidos vegetais por meio de barcaças, e um berço para
carregamento de navios. Da mesma forma, é prevista a implantação de um novo sistema
de embarque de navios, com dois novos carregadores, cada um com capacidade nominal
de 1.500 t/h.
» Responsável: ANTAQ e CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo: Cinco anos.
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6.2.2.

REALIZAR O ARRENDAMENTO STM02
» Justificativa: Na análise comparativa entre demanda e capacidade das instalações
portuárias, foi identificado déficit de capacidade para a movimentação de fertilizantes no
cais a partir de 2017. Já a armazenagem deve ser insuficiente a partir de 2034.
» Objetivo: Suprir o déficit de capacidade para a movimentação de fertilizantes no Complexo
Portuário de Santarém.
» Descrição: Movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais com dimensões
aproximadas de 26.600 m². Consiste na adequação do Berço 101 do Píer 100, de forma a
permitir a atracação de navios de, no mínimo, 200 m de comprimento total (LOA – do inglês
Length Overall). Além disso, serão implantadas instalações de armazenagem de granéis
sólidos minerais com capacidade estática de, no mínimo, 75.000 toneladas. A capacidade
mínima de movimentação deverá ser de 230 t/h, em média, durante o tempo de ocupação
do berço.
» Responsável: ANTAQ e CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo: Cinco anos.

6.2.3.

SOLUCIONAR O DÉFICIT DE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE
FERTILIZANTES
» Justificativa: Nas simulações de comparação entre demanda e capacidade, ficou
evidenciado que o arrendamento da área STM02 não será suficiente para sanar todo o
déficit de capacidade identificado para a movimentação de fertilizantes no Complexo
Portuário de Santarém. Considerando que não há outro projeto de expansão voltado para
essa finalidade já aprovado pelo poder concedente, é necessário que seja buscada uma
solução para essa questão, que deve se manifestar a partir de 2024.
» Objetivo: Sanar o déficit de capacidade para a movimentação de fertilizantes que deve se
manifestar a partir de 2024, caso o arrendamento STM02 seja implantado em cinco anos.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário de Santarém.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo: Dez anos.
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6.2.4.

RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS

A Tabela 90 apresenta o resumo das ações referentes aos investimentos portuários
sugeridos para o Complexo Portuário de Santarém.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM
Item

Descrição da Ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

ANTAQ e CDP

5 anos

ANTAQ e CDP

5 anos

CDP

10 anos

Investimentos portuários
3
64
5

Realizar o Arrendamento
STM01
Realizar o Arrendamento
STM02
Solucionar o déficit de
capacidade de movimentação
de fertilizantes

Porto de Santarém
Porto de Santarém
Porto de Santarém

Aprovado pela
SPP/MTPA
Aprovado pela
SPP/MTPA
Não iniciado

Tabela 90 – Plano de ações: investimentos portuários
Fonte: LabTrans (2016)

6.3.

ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO

As ações voltadas para os acessos ao complexo portuário compreendem todas as
iniciativas que têm o objetivo de melhorar as condições de escoamento, acesso e acessibilidade
das cargas às instalações do Complexo Portuário em estudo por meio dos modais terrestres, a
saber: rodoviário, ferroviário e dutoviário, quando existentes. As ações propostas envolvem
tanto os acessos à hinterlândia do Complexo Portuário, quanto seu entorno e acessos internos.
As próximas seções apresentam as ações sugeridas a respeito do tema mencionado.

6.3.1.

MELHORAR A PAVIMENTAÇÃO NO TMU
» Justificativa: A avaliação do pavimento na área do TMU indicou que existem fissuras nas
placas de concreto.
» Objetivo: Manter as condições do pavimento adequadas a fim de beneficiar o tráfego
interno.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.

6.3.2.

REFORÇAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS DA
HINTERLÂNDIA
» Justificativa: As vias estudadas na hinterlândia (trechos da BR-163 e da BR-230) apresentam
carência de sinalização, que se mostra inadequada à compreensão do tráfego local.
» Objetivo: Mitigar a insegurança que a falta de sinalização promove aos usuários, podendo
ser um fator facilitador na ocorrência de acidentes.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: DNIT.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.
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6.3.3.

REFORÇAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS DO
ENTORNO PORTUÁRIO
» Justificativa: As vias estudadas, situadas no entorno portuário (Av. Santarém–Cuiabá, Rua
Vera Paz, Rua do Salé, Av. Moaçara (PA-370), Av. Dom Frederico, Rua Climério de Mendonça
e Av. Antônio Simões), apresentam carência de sinalização, que se mostra inadequada à
compreensão do tráfego local.
» Objetivo: Mitigar a insegurança que a falta de sinalização promove aos usuários, podendo
ser um fator facilitador na ocorrência de acidentes.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: DNIT, SETRAN/PA e SEMINFRA/Prefeitura Municipal de Santarém.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.

6.3.4.

SINCRONIZAR OS SEMÁFOROS DA CIDADE DE SANTARÉM
» Justificativa: Presença de retenção do tráfego, principalmente nos horários de pico nas vias
urbanas, ocasionada em virtude da falta de sincronização dos semáforos.
» Objetivo: Eliminar a formação de congestionamentos nos horários de pico, nas vias do
entorno portuário.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: Prefeitura Municipal de Santarém.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.

6.3.5.

ABRANDAR A RESTRIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 211 QUE IMPEDE A
CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES DE 9 EIXOS NO PERÍODO NOTURNO
» Justificativa: Segundo a Resolução do Contran nº 211, de 13 de novembro de 2006, que
dispõe sobre os requisitos necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga
(CVC), já existe restrição para o tráfego de caminhões de nove eixos, os quais só podem
circular das 6:00 às 18:00 (BRASIL, 2006). Essa resolução, no entanto, prejudica a
movimentação no Complexo Portuário de Santarém, pois alguns terminais gostariam de
receber caminhões no período noturno; portanto, existem esforços no sentido de abrandar
essa restrição.
» Objetivo: Permitir que os terminais portuários possam gerenciar melhor a cadência dos
acessos às suas instalações, bem como otimizar a utilização dos ativos de sua infraestrutura.
» Descrição: Solução a ser definida no PDZ do Complexo Portuário de Santarém.
» Responsável: DNIT.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.

6.3.6.

PAVIMENTAR A RUA DO SALÉ E A RUA VERA PAZ
» Justificativa: As ruas do Salé e Vera Paz dão acesso aos terminais de granéis líquidos
arrendados do Complexo Portuário de Santarém, sendo fundamentais à circulação dos
caminhões que realizam a distribuição de combustíveis e GLP. No entanto, as referidas vias
encontram-se em leito natural, não pavimentadas, o que prejudica a fluidez do tráfego.
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» Objetivo: Promover as condições adequadas ao tráfego de veículos que tem como origem
e/ou destino os terminais de granéis líquidos arrendados do Complexo Portuário de
Santarém.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário de Santarém.
» Responsável: Prefeitura Municipal de Santarém.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Dois anos.

6.3.7.

IMPLANTAR UMA PORTARIA AVANÇADA DE ACESSO AO PORTO
ORGANIZADO DE SANTARÉM COM LAYOUT E TECNOLOGIAS
COMPATÍVEIS COM O PROJETO CLPI
» Justificativa: O Porto de Santarém não possui uma portaria única para centralização dos
fluxos e, portanto, cada terminal arrendado possui portarias exclusivas com sistemáticas
próprias de acesso, localizadas na Avenida Santarém–Cuiabá, no caso das portarias da
Cargill, e na Rua do Salé, no caso das demais.
» Objetivo: Centralizar o acesso de todos os veículos que se destinam ao Porto, inclusive aos
terminais arrendados, no sentido de agilizar os processos, integrar a chegada dos
caminhões ao Porto Público de Santarém e dispor de uma base de dados de acessos de
veículos para planejamento do setor.
» Descrição: A referida portaria será localizada na Avenida Santarém–Cuiabá, próximo ao
entroncamento com a Avenida Tapajós, mantendo um afastamento necessário para
acomodar uma fila admissível sem gerar interferências no meio urbano.
» Responsável: CDP.
» Status: Não Iniciado.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.3.8.

CONSTRUIR A FERROVIA FERROGRÃO ENTRE LUCAS DO RIO
VERDE (MT) E ITAITUBA (PA).
» Justificativa: De acordo com as premissas dos Planos Mestres, são considerados em seu
Plano de Ações todas as obras de infraestrutura logística pertencentes aos planos de
investimentos do Governo Federal. Em razão disso, a Ferrovia Lucas do Rio Verde–Itaituba,
também denominada Ferrogrão, está incluída no PIL Segunda Etapa (BRASIL, 2015d) e
pertence ao cenário de infraestrutura logística considerado nas simulações de alocação de
cargas do PNLP, que originou as projeções de demanda veiculadas neste Plano Mestre.
» Objetivo: Melhorar o escoamento da produção agrícola mato-grossense através da Hidrovia
do Tapajós, no Pará.
» Descrição: Seu traçado conecta o município Lucas do Rio Verde (MT) até os terminais de
Miritituba, em Itaituba (PA). A partir de Miritituba, os grãos seguirão por barcaças, podendo
realizar transbordo em portos como Vila do Conde, Santarém e Santana. A ferrovia possuirá
1.140 km de extensão e terá capacidade para movimentar 30 milhões de toneladas de soja
e milho por ano.
» Responsável: ANTT.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: 15 anos.
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6.3.9.

PAVIMENTAR AS RODOVIAS BR-163/MT/PA E BR-230/PA
» Justificativa: De acordo com as premissas dos Planos Mestres, são considerados em seu
Plano de Ações todas as obras de infraestrutura logística pertencentes aos planos de
investimentos do Governo Federal. O projeto inicial, anteriormente executado pelo DNIT e
pelo 8o Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), hoje está inserido no PIL, programa
de investimento do Governo.
» Objetivo: Possibilitar a conexão adequada dos terminais de transbordo de Miritituba, em
Itaituba (PA), com o Complexo Portuário de Santarém.
» Descrição: Pavimentação de 331,6 km de rodovia no trecho entre Campo Verde e o Porto
de Santarém.
» Responsável: DNIT/ANTT.
» Status: Em andamento.
» Prazo para finalização: Cinco anos.

6.3.10. CONCEDER A RODOVIA BR-163, ENTRE SINOP (MT) E O
ENTRONCAMENTO COM A BR-230 EM RURÓPOLIS (PA)
» Justificativa: A iniciativa da concessão da BR-163 no trecho entre Sinop (MT) e o
entroncamento com a BR-230 em Rurópolis (PA) pertente à estratégia de adequação do
corredor logístico da BR-163 presente no PIL.
» Objetivo: Garantir que a via tenha a manutenção e ofereça nível de serviço adequados aos
usuários.
» Descrição: A concessionária vencedora terá como incumbência pavimentação, ampliação
da capacidade, recuperação, operação, manutenção, conservação, monitoramento e
implementação de melhorias na Rodovia, em um prazo de 30 anos. Contudo, as obras em
questão possuem o prazo de 18 meses, a partir da data inicial da concessão, para sua
conclusão.
» Responsável: ANTT.
» Status: Concessão em audiência pública.
» Prazo para finalização: Cinco anos.

6.3.11. CONSTRUIR NOVO ACESSO RODOVIÁRIO À MIRITITUBA (BR-230)
» Justificativa: Projeto pertencente ao PAC.
» Objetivo: Facilitar a exportação de grãos, cuja produção tem origem, em maior parte, no
Centro-Oeste do país.
» Descrição: Pavimentação de 8,3 km conectando os terminais de transbordo de Miritituba,
em Itaituba (PA), até a BR-163/230.
» Responsável: DNIT.
» Status: Licitação fracassada.
» Prazo para finalização: Cinco anos.
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6.3.12. CRIAR ACESSOS EXCLUSIVOS E SEGUROS PARA PASSAGEIROS NO
TERMINAL FLUVIAL
» Justificativa: No TMU, caminhões e pedestres circulam lado a lado para chegar às
embarcações, que transportam cargas e passageiros e, apesar de existir faixa de pedestres,
não existe qualquer barreira protetora ou áreas especiais para a circulação dos passageiros.
» Objetivo: Ordenar o fluxo de cargas e passageiros da navegação regional, de forma a
garantir a segurança dos passageiros.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário de Santarém
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Cinco anos.

6.3.13. RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO
A Tabela 91 apresenta o resumo das ações sugeridas para os acessos terrestres ao
Complexo Portuário de Santarém.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM
Item

Descrição da Ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

1 ano

Complexo Portuário

Não iniciado

DNIT

1 ano

Acessos ao Complexo Portuário
6
7

Melhorar a pavimentação
no TMU
Reforçar a sinalização
vertical e horizontal nas
vias da hinterlândia

DNIT, SETRAN/PA e
SEMINFRA/Prefeitu
ra Municipal de
Santarém
Prefeitura
Municipal de
Santarém.

7

Reforçar a sinalização
vertical e horizontal nas
vias do entorno portuário

Complexo Portuário

Não iniciado

8

Sincronizar os semáforos da
Cidade de Santarém

Complexo Portuário

Não iniciado

9

Abrandar a restrição da
Resolução nº 211, que
impede a circulação de
caminhões de 9 eixos no
período noturno

Complexo Portuário

Não iniciado

DNIT

1 ano

10

Pavimentar a Rua do Salé e
a Rua Vera Paz

Complexo Portuário

Não iniciado

Prefeitura
Municipal de
Santarém.

2 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

3 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

ANTT

15 anos

Complexo Portuário

Em andamento

DNIT e ANTT

5 anos

11

12

13

Implantar uma portaria
avançada de acesso ao
Porto Organizado de
Santarém com layout e
tecnologias compatíveis
com o projeto CLPI
Construir a Ferrovia
Ferrogrão entre Lucas do
Rio Verde (MT) e Itaituba
(PA).
Pavimentar as rodovias BR163/MT/PA e BR-230/PA
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14

15

16

Conceder a Rodovia BR163, entre Sinop (MT) e o
entroncamento com a BR230 em Rurópolis (PA)
Construir novo acesso
rodoviário à Miritituba (BR230)
Criar acessos exclusivos e
seguros para passageiros
no Terminal Fluvial

Complexo Portuário

Concessão em
audiência
pública

ANTT

5 anos

Complexo Portuário

Licitação
fracassada

DNIT

5 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

5 anos

Tabela 91 – Plano de ações: acessos ao Complexo Portuário
Fonte: LabTrans (2016)

6.4.

GESTÃO PORTUÁRIA

O Plano de Ações voltado para o tema de gestão portuária compreende iniciativas
atribuídas diretamente à Autoridade Portuária ou sua atuação em outras entidades no sentido
de fomentar iniciativas que possam beneficiar o Complexo Portuário em análise. Assim, a seguir,
são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

6.4.1.

PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
» Justificativa: Santarém está revisando seu PDM e o novo documento incluirá os municípios
da Região Metropolitana de Santarém, formada por Santarém, Belterra e Mojuí dos
Campos. Também está sendo elaborado o Plano de Mobilidade Urbana. Os dois
documentos são importantes instrumentos para planejar e direcionar o desenvolvimento
do território. Ressalta-se que zoneamento do município não define os limites da área em
terra da Zona Portuária do Porto de Santarém; entretanto, o documento atual aborda
algumas diretrizes de usos através do Ordenamento de Orla Fluvial, que indica as faixas da
orla adequadas ao uso portuário; e o novo PDM deverá aprimorar essas diretrizes. É de
grande importância que a Autoridade Portuária acompanhe os processos decisórios que
possam impactar as instalações portuárias e seu entorno no sentido de evitar conflitos
futuros quanto ao zoneamento e à destinação de áreas de interesse para expansão
portuária.
» Objetivo: Aprimorar o diálogo e planejamento conjunto com o Poder Público Municipal,
possibilitar a inserção de questões referentes ao setor portuário no planejamento do
município, além de mitigar riscos de conflitos de destinação de áreas de interesse para as
atividades portuárias.
» Descrição: A ser definida no PDZ do Complexo Portuário de Santarém.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.
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6.4.2.

FOMENTAR O DIÁLOGO COM A UFOPA PARA MITIGAÇÃO DOS
CONFLITOS ENTRE AS ATIVIDADES E ALINHAMENTO DOS
PROJETOS DE EXPANSÃO DO PORTO E DA UNIVERSIDADE.
» Justificativa: A UFOPA faz limite com a área do Porto de Santarém, mais especificamente
com a área arrendada pela Raízen e as áreas previstas para novos arrendamentos. Há um
projeto para a ampliação de sua infraestrutura física que prevê a construção de salas de
aula e de um restaurante universitário próximos à área limite ao Porto. Segundo dados
obtidos durante entrevista com a Coordenadoria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano (CHDU) da Prefeitura de Santarém, a implantação da
Universidade nesse local interfere nas atividades da própria instituição, bem como nas do
Porto; como ambos possuem projetos de expansão, essa área pode ser alvo de futuros
conflitos.
» Objetivo: Mitigar os possíveis conflitos que poderão se manifestar a partir da implantação
das ampliações previstas tanto pela UFOPA quanto pelo Porto de Santarém.
» Descrição: A ser definida no PDZ do Complexo Portuário de Santarém.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.

6.4.3.

FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS DE VOLUME DE
TRÁFEGO NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL
» Justificativa: Estudos voltados ao planejamento urbano, notadamente no que se refere ao
planejamento viário e de mobilidade, via de regra, demandam informações a respeito de
contagens de tráfego para que seja possível avaliar o desempenho das vias e, assim, verificar
se atendem às necessidades atuais, bem como dimensionar as intervenções necessárias
para que não se tornem um gargalo futuro. No caso do estado do Pará, bem como no caso
do Município de Santarém, o desenvolvimento do presente Plano Mestre careceu de
informações de contagem de tráfego que poderiam agregar maior acurácia às análises.
» Objetivo: Subsidiar estudos voltados ao planejamento viário do estado do Pará e do
Município de Santarém.
» Descrição: A ser definido no PDZ do Complexo Portuário de Santarém.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Um ano.

6.4.4.

ADEQUAÇÃO DA EQUIPE PRÓPRIA E/OU TERCEIRIZADA DE MEIO
AMBIENTE.
» Justificativa: A capacitação e complementação dos núcleos ambientais é uma das diretrizes
da ANTAQ para melhorar o atendimento das demandas ambientais, com o objetivo de
otimizar os índices ambientais dos portos.
» Objetivo: Capacitar e complementar os núcleos ambientais, ampliando seu quadro de
pessoal de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANTAQ e com as demandas atuais e
futuras do porto.
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» Descrição: Abertura de concurso público ou licitação para a complementação dos núcleos
ambientais.
» Responsável: CDP, TUP Ipiranga.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Dois anos.

6.4.5.

RESOLVER A AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
RELACIONADOS À GESTÃO AMBIENTAL DA CDP
» Justificativa: Uma das diretrizes da ANTAQ na implementação das agendas ambientais
portuárias é o estabelecimento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) colocando os portos
em condições de obterem certificados internacionais e atenderem as demandas
ambientais.
» Objetivo: Implantação de SGA estruturado de acordo com os referenciais da ISO 14001.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Dois anos.

6.4.6.

FOMENTAR CUMPRIMENTO DA LEI N° 12.305/2010 PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
» Justificativa: Atualmente, os terminais que possuem ISO 14001 enviam seus resíduos para
outros estados, que possuem aterro sanitário, com a finalidade de respeitar a legislação
ambiental pela sua corresponsabilidade em relação aos resíduos e manter seu certificado
ambiental. A falta de aterro sanitário acaba gerando custos extras para os terminais,
diminuindo sua competitividade, além do alto risco para o meio ambiente e para a saúde
pública que a falta de um aterro sanitário para destinar os resíduos de Santarém representa.
» Objetivo: Fomentar nos atores envolvidos o cumprimento da legislação ambiental vigente,
Lei nº 12.305/2010, quanto à extinção dos lixões e utilização de aterros sanitários.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP, arrendatários, TUP, Prefeitura Municipal de Santarém, Governo do
Estado do Pará, SEMAS.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Dois anos.

6.4.7.

INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL PARA O RIO TAPAJÓS
» Justificativa: A CDP, os terminais arrendados e TUPs possuem obrigações ambientais
similares quanto ao licenciamento ambiental. A integração de programas de
monitoramento ambiental reduz os custos de realização e otimiza os resultados para todos
os envolvidos. Além do aumento dos esforços para a melhoria da qualidade das águas
superficiais do Rio Tapajós.
» Objetivo: integração dos programas de monitoramento ambiental em um único programa
compartilhado entre os integrantes do Complexo Portuário e outras entidades interessadas.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP, arrendatários e TUPs, SEMAS, Ibama.
» Prazo para finalização: Dois anos.
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6.4.8.

FORMALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS PARA
EXPLORAÇÃO DE ÁREAS PORTUÁRIAS
» Justificativa: O Contrato de Arrendamento nº 13/1997 com a empresa Equador encontrase vencido desde 2007. Tal contrato encontra-se judicializado e a Autoridade Portuária não
regularizou a situação por conta da rejeição da empresa em realizar um Contrato de
Transição. Ainda, em contexto parecido, encontra-se o Contrato nº 36/1978 com a empresa
Raízen.
» Objetivo: Atualizar os valores monetários dos arrendamentos e a regularização jurídica da
exploração de áreas públicas.
» Descrição: Celebração de contratos de transição e abertura para novas licitações das áreas.
» Responsável: CDP e SPP/MTPA.
» Status: Em andamento.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.4.9.

REVISÃO DOS INDICADORES ASSOCIADOS AOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
» Justificativa: Apesar de a utilização do BSC ter sido relatada como uma força da CDP, foi
identificado que alguns indicadores estabelecidos não permitem avaliar totalmente o
cumprimento, ou não, dos objetivos estratégicos a que estão relacionados.
» Objetivo: Alinhamento do planejamento estratégico da Companhia.
» Descrição: Reavaliação dos indicadores de acompanhamento dos objetivos estratégicos.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.4.10. ELABORAÇÃO DE UM PLANO COMERCIAL
» Justificativa: A estratégia comercial é centralizada na sede da CDP, pois esta realiza apenas
ações comerciais pontuais, não apresentando um plano comercial estruturado com ações
direcionadas a mercados em potencial.
» Objetivo: Consolidar um plano comercial que permita colher informações sobre o mercado
e sobre o perfil dos clientes e dos concorrentes da Companhia, possibilitando o
estabelecimento de ações comerciais de longo e curto prazos.
» Descrição: Planejamento e elaboração de um Plano Comercial.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.4.11. REFORMULAÇÃO DO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV)
» Justificativa: A CDP possui 42% dos funcionários na faixa entre 53 e 74 anos de idade e 35%
dos funcionários possuem tempo de serviço entre 26 e 46 anos, parte desse pessoal é
aposentado ou aposentável.
» Objetivo: Diminuir a sobrecarga da folha de pagamentos e renovar o quadro de
colaboradores da Companhia.
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» Descrição: Dar prosseguimento aos estudos e ao planejamento para a nova etapa do PDV
da CDP.
» Responsável: CDP.
» Status: Em andamento.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.4.12. IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA CDP
» Justificativa: No ano de 2015, com a implantação do projeto Portos Eficientes, a CDP vem
realizando ações para o aprimoramento de sua gestão administrativa e de pessoal.
» Objetivo: Aprimoramento da gestão administrativa e de pessoal da CDP.
» Descrição: Implantação das etapas do projeto Portos Eficientes.
» Responsável: CDP.
» Status: Em andamento.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.4.13. BUSCA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE GASTOS E RECEITAS
» Justificativa: Em 2015, com a queda das receitas financeiras, o aumento dos custos
operacionais e dos serviços de terceiros e a perda de créditos recebíveis, a CDP apresentou
o maior prejuízo nominal do período de 2010 a 2015, atingindo R$ 20 milhões. A partir de
2013, os indicadores de rentabilidade têm apresentado valores negativos, principalmente
devido a maiores custos com operações que, entre outros fatores, foram ampliados por
reajustes de obrigações trabalhistas.
» Objetivo: Aumento da capacidade de pagamento, da rentabilidade e do equilíbrio
financeiro da CDP.
» Descrição: Ações de mapeamento e controle de gastos e receitas.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Três anos.

6.4.14. AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS
INVESTIMENTOS
» Justificativa: Entre 2011 e 2015 a média de execução dos orçamentos de investimentos foi
de 2,9%, sendo o maior percentual verificado em 2015, com 21,7%.
» Objetivo: Aproveitamento do orçamento para a realização dos investimentos necessários.
» Descrição: Planejamento e execução do orçamento.
» Responsável: CDP.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Três anos.
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6.4.15. BUSCA PELA CERTIFICAÇÃO ISO 14001
» Justificativa: Após implantação do SGA, buscar o reconhecimento internacional de suas
políticas e práticas ambientais de acordo com a norma, demonstrando para os stakeholders
o comprometimento dos portos com práticas ambientais sustentáveis.
» Objetivo: Certificar o SGA portuário com a ISO 14001.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP e empresa arrendatária Equador.
» Status: Não iniciado
» Prazo para finalização: Quatro anos.

6.4.16. APOIO NA BUSCA PELA GESTÃO INTEGRADA DA REGIÃO DE
SANTARÉM, ATRAVÉS DE ESTUDOS URBANÍSTICOS E DE
VALORIZAÇÃO AMBIENTAL
» Justificativa: A elaboração de planos multidisciplinares pode fomentar o desenvolvimento
sustentável adequado ao crescimento econômico da região, como a Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) e Avaliação Ambiental Integrada (AAI).
» Objetivo: Fomentar junto as instituições intervenientes uma agenda para a elaboração de
planos multidisciplinares.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP, Terminais Arrendados, TUPs, Prefeitura Municipal de Santarém,
Governo do Estado do Pará, SEMAS, Ibama.
» Status: Não iniciado.
» Prazo para finalização: Quatro anos.

6.4.17. FOMENTAR O DIÁLOGO ENTRE ÓRGÃO LICENCIADOR E
PREFEITURA, DE MANEIRA A IDENTIFICAR E MITIGAR IMPACTOS
AMBIENTAIS NO ENTRONO PORTUÁRIO
» Justificativa: A ausência da sociedade civil e de instituições públicas no processo de
regularização ambiental dos portos, sem o uso de EIA/RIMA, dificulta o estabelecimento de
condicionantes nas licenças de operação dos portos que sejam direcionadas a mitigar os
impactos externos aos portos. Nesse sentido, faz-se interessante o diálogo do órgão
ambiental licenciador com a prefeitura, responsável pelo planejamento urbano do
município em que o porto está inserido, assim possibilitando identificar e mitigar todos os
impactos da atividade portuária no ambiente em que está inserido.
» Objetivo: Estabelecer o diálogo entre os agentes portuários e órgãos públicos.
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP, arrendatários, TUP, Prefeitura Municipal de Santarém, Governo do
Estado do Pará, SEMAS.
» Prazo para finalização: Quatro anos.
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6.4.18. RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 92 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão portuária.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM
Item

Descrição da Ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

Complexo Portuário

Não
iniciado

CDP

1 ano

Complexo Portuário

Não
iniciado

CDP

1 ano

Complexo Portuário

Não
iniciado

CDP, MTPA, SETRAN/PA
e SEMINFRA/Prefeitura
Municipal de Santarém

1 ano

Porto de Santarém,
TUP Ipiranga

Não
iniciado

CDP, TUP Ipiranga

2 anos

Porto de Santarém

Não
iniciado

CDP

2 anos

Complexo Portuário

Não
iniciado

CDP, arrendatários,
TUP, Prefeitura
Municipal de Santarém,
Governo do Estado do
Pará, SEMAS

2 anos

Complexo Portuário

Não
iniciado

CDP, arrendatários e
TUPs, SEMAS, Ibama.

2 anos

Porto de Santarém

Em
andamento

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não
iniciado

CDP

3 anos

CDP

3 anos

CDP

3 anos

Gestão portuária
18

19

20

21

22

23

34

25

26
27
28

29

30

31
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Participar da elaboração
dos instrumentos de
planejamento territorial do
município de Santarém
Fomentar o diálogo com a
UFOPA para mitigação dos
conflitos entre as
atividades e alinhamento
dos projetos de expansão
do Porto e da Universidade.
Fomentar a criação de uma
base de dados de volume
de tráfego na esfera
estadual e municipal
Adequação da equipe
própria e/ou terceirizada
de meio ambiente.
Resolver a ausência de
procedimentos específicos
relacionados à gestão
ambiental da CDP
Fomentar cumprimento da
Lei N° 12.305/2010 pela
Prefeitura Municipal de
Santarém
Integração dos programas
de monitoramento
ambiental para o Rio
Tapajós
Formalização e adequação
de contratos para
exploração de áreas
portuárias
Revisão dos indicadores
associados aos objetivos
estratégicos
Elaboração de um Plano
Comercial
Reformulação do Plano de
Demissão Voluntária (PDV)
Implantação de ações para
o aprimoramento da gestão
administrativa e de pessoal
da CDP
Busca de equilíbrio
financeiro entre gastos e
receitas
Ampliação da execução
orçamentária dos
investimentos

Porto de Santarém
Porto de Santarém

Não
iniciado
Em
andamento

Porto de Santarém

Em
andamento

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não
iniciado

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não
iniciado

CDP

3 anos
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32

Busca pela certificação ISO
14001

Complexo Portuário

Não
iniciado

33

Apoio na busca pela Gestão
Integrada da região de
Santarém, através de
estudos Urbanísticos e de
valorização ambiental

Complexo Portuário

Não
iniciado

34

Fomentar o diálogo entre
órgão licenciador e
Prefeitura, de maneira a
identificar e mitigar
impactos ambientais no
entorno portuário.

Complexo Portuário

Não
iniciado

CDP, Terminais
Arrendados, TUPs,
Prefeitura Municipal de
Santarém, Governo do
Estado do Pará, SEMAS,
Ibama
CDP, Terminais
Arrendados, TUPs,
Prefeitura Municipal de
Santarém, Governo do
Estado do Pará, SEMAS,
Ibama
CDP, arrendatários,
TUP, Prefeitura
Municipal de Santarém,
Governo do Estado do
Pará, SEMAS

4 anos

4 anos

4 anos

Tabela 92 – Plano de ações: gestão portuária
Fonte: LabTrans (2016)

6.5.

OUTROS INVESTIMENTOS

A ações elencadas nessa seção compreendem investimentos complementares que
tem cujo efeito deve se manifestar de forma direta ou indireta sobre o Complexo Portuário, mas
que não se referem a investimentos em infraestrutura portuária. As ações sugeridas a respeito
desse tema encontram-se detalhadas nas próximas seções.

6.5.1.

REVISÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES ATRAVÉS DE FOSSA SÉPTICA
» Justificativa: O sistema de gerenciamento de efluentes líquidos realizado no Complexo de
Santarém é feito, na sua maioria, através de fossas sépticas, o qual não atinge o nível de
tratamento preconizado pela Resolução Conama nº 430/2011. Dessa forma, é indicado o
acréscimo de um tratamento secundário, seguido de desinfecção para a remoção de
coliformes fecais termotolerantes. Além disso, de acordo com a NBR 13969, o uso de
sumidouro só é favorável com distância mínima 1,5 m do fundo do sumidouro ao lençol
freático, condição que pode ser difícil de atingir nas margens de um corpo hídrico,
favorecendo a contaminação do lençol freático pelos efluentes sanitários, que por sua vez
pode contaminar águas de abastecimento.
» Objetivo: Adequar o sistema de tratamento de efluentes, tornando-o capaz de atender as
normas vigentes de lançamento de efluentes a níveis não prejudiciais ao meio ambiente.
» Descrição: Cabe a verificação da distância entre sistema fossa/sumidouro e nível do lençol
freático, a fim de garantir sempre a distância mínima de 1,5 m, independente de variações
no nível do lençol freático ou ainda a substituição ou complementação do sistema de fossas
sépticas.
» Responsável: CDP, terminais arrendados, TUPs, SEMAS.
» Status: Não iniciado.
» Prazo: Dois anos.
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6.5.2.

AVALIAR A VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ETE ÚNICA
PARA PORTO PÚBLICO E ARRENDATÁRIOS
» Justificativa: Devido à proximidade espacial entre o porto público e as empresas
arrendatárias, há a possibilidade de construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) única para todos os entes, como opção ao tratamento de efluentes feito
individualmente por cada empresa, dividindo custos de construção, operação e
manutenção proporcionalmente ao volume de esgoto produzido por empresa.
» Objetivo: Implementação de uma ETE única para o porto público e seus arrendatários
» Descrição: Projeto a ser definido no PDZ do Complexo Portuário.
» Responsável: CDP, Cargill, Equador, Fogás e Petróleo Sabbá.
» Prazo: Quatro anos.

6.5.3.

RESUMO – OUTROS INVESTIMENTOS
A Tabela 93 resume as ações descritas anteriormente.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

Item

Descrição da Ação

Outros investimentos
Revisão e melhorias dos
sistemas de tratamento de
35
efluentes através de fossa
séptica
Avaliar a viabilidade de
construção de uma ETE
36
única para Porto público e
arrendatários

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP, terminais
arrendados, TUPs,
SEMAS

2 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP, Cargill, Equador,
Fogás e Petróleo
Sabbá

4 anos

Tabela 93 – Plano de ações: outros investimentos
Fonte: LabTrans (2016)

6.6.

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS AÇÕES NECESSÁRIAS

Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste plano, foram
reunidas, na Tabela 94, as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo
Portuário de Santarém para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o
horizonte de 2045.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM
Item

Descrição da Ação

Melhorias operacionais
Resolução do déficit de
1
capacidade na movimentação
de derivados de petróleo
Instalar equipamentos de
otimização dos fluxos
2
rodoviários nas portarias de
acesso aos terminais portuários
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Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

Base Ipiranga
Santarém

Não iniciado

Base Ipiranga
Santarém

2 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

Terminais
arrendados e CDP

5 anos
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Investimentos portuários
3

Arrendamento STM01

Porto de Santarém

4

Arrendamento STM02

Porto de Santarém

5

Resolução do déficit de
capacidade de movimentação
de fertilizantes (após STM02)

Porto de Santarém

Complexo Portuário

Acessos ao Porto
Melhorar a pavimentação no
6
TMU

Aprovado
pela
SPP/MTPA
Aprovado
pela
SPP/MTPA

ANTAQ e CDP

5 anos

ANTAQ e CDP

5 anos

Não iniciado

CDP

10 anos

Não iniciado

CDP

1 ano

DNIT, SETRAN/PA
e
SEMINFRA/Prefeit
ura Municipal de
Santarém
Prefeitura
Municipal de
Santarém.

7

Reforçar a sinalização vertical e
horizontal nas vias do entorno
e da hinterlândia

Complexo Portuário

Não iniciado

8

Sincronizar os semáforos da
Cidade de Santarém

Complexo Portuário

Não iniciado

9

Regulamentar áreas privadas
para que sejam utilizadas como
área de apoio logístico

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

1 ano

10

Abrandar a restrição da
Resolução Nº 211 que impede
a circulação de caminhões de 9
eixos no período noturno

Complexo Portuário

Não iniciado

DNIT

1 ano

11

Pavimentar a Rua do Salé e a
Rua Vera Paz

Complexo Portuário

Não iniciado

Prefeitura
Municipal de
Santarém.

2 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

3 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

ANTT

5 anos

Complexo Portuário

Em
andamento

DNIT e ANTT

5 anos

Complexo Portuário

Concessão
em audiência
pública

ANTT

5 anos

Complexo Portuário

Licitação
fracassada

DNIT

5 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

5 anos

12

13
14

15

16

17

Implantar uma portaria
avançada de acesso ao Porto
Organizado de Santarém com
layout e tecnologias
compatíveis com o projeto CLPI
Construir a Ferrovia Ferrogrão
entre Lucas do Rio Verde (MT)
– Itaituba (PA).
Pavimentar as rodovias BR163/MT/PA e BR-230/PA
Conceder a rodovia BR-163,
entre Sinop (MT) e o
entroncamento com a BR-230
em Rurópolis (PA)
Construir novo acesso
rodoviário à Miritituba (BR230)
Criar acessos exclusivos e
seguros para passageiros no
Terminal Fluvial
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Gestão portuária
Participar da elaboração dos
instrumentos de planejamento
18
territorial do município de
Santarém
Fomentar o diálogo com a
UFOPA para mitigação dos
conflitos entre as atividades e
19
alinhamento dos projetos de
expansão do Porto e da
Universidade.

20

21

22

23

34

25

26
27
28

29

30

31
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Fomentar a criação de uma
base de dados de volume de
tráfego na esfera estadual e
municipal
Adequação da equipe própria
e/ou terceirizada de meio
ambiente.
Resolver a ausência de
procedimentos específicos
relacionados à gestão
ambiental da CDP

Fomentar cumprimento da Lei
N° 12.305/2010 pela Prefeitura
Municipal de Santarém

Integração dos programas de
monitoramento ambiental para
o Rio Tapajós
Formalização e adequação de
contratos para exploração de
áreas portuárias
Revisão dos indicadores
associados aos objetivos
estratégicos
Elaboração de um Plano
Comercial
Reformulação do Plano de
Demissão Voluntária (PDV)
Implantação de ações para o
aprimoramento da gestão
administrativa e de pessoal da
CDP
Busca de equilíbrio financeiro
entre gastos e receitas
Ampliação da execução
orçamentária dos
investimentos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

1 ano

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP

1 ano

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP, MTPA,
SETRAN/PA e
SEMINFRA/Prefeit
ura Municipal de
Santarém

1 ano

Porto de Santarém,
TUP Ipiranga

Não iniciado

CDP, TUP Ipiranga

2 anos

Porto de Santarém

Não iniciado

CDP

2 anos

CDP,
arrendatários,
TUP, Prefeitura
Municipal de
Santarém,
Governo do Estado
do Pará, SEMAS
CDP, arrendatários
e TUPs, SEMAS,
Ibama.

Complexo Portuário

Não iniciado

2 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

Porto de Santarém

Em
andamento

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não iniciado

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não iniciado

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Em
andamento

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Em
andamento

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não iniciado

CDP

3 anos

Porto de Santarém

Não iniciado

CDP

3 anos

2 anos

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

PLANO MESTRE

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM
CDP, Terminais
Arrendados, TUPs,
Prefeitura
Municipal de
Santarém,
Governo do Estado
do Pará, SEMAS,
Ibama
CDP, Terminais
Arrendados, TUPs,
Prefeitura
Municipal de
Santarém,
Governo do Estado
do Pará, SEMAS,
Ibama
CDP,
arrendatários,
TUP, Prefeitura
Municipal de
Santarém,
Governo do Estado
do Pará, SEMAS

32

Busca pela certificação ISO
14001

Complexo Portuário

Não iniciado

33

Apoio na busca pela Gestão
Integrada da região de
Santarém, através de estudos
Urbanísticos e de valorização
ambiental

Complexo Portuário

Não iniciado

34

Fomentar o diálogo entre
órgão licenciador e Prefeitura,
de maneira a identificar e
mitigar impactos ambientais no
entrono portuário.

Complexo Portuário

Não iniciado

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP, terminais
arrendados, TUPs,
SEMAS

2 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDP, Cargill,
Equador, Fogás e
Petróleo Sabbá

4 anos

Outros investimentos
Revisão e melhorias dos
sistemas de tratamento de
35
efluentes através de fossa
séptica
Avaliar a viabilidade de
construção de uma ETE única
36
para Porto público e
arrendatários

4 anos

4 anos

4 anos

Tabela 94 – Plano de ações do Complexo Portuário de Santarém
Fonte: LabTrans (2016)
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Área urbana

Terminal de uso privado (TUP)

Massa d'água

Descrição

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 Santarém:
Decreto nº 5.229, de 5 de outubro de 2004.

- Vegetação:
Representa as áreas densamente arborizadas.

Comunidades quilombolas:
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos [...] os grupos étnico-raciais,
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência
à opressão histórica sofrida.” Fonte: Decreto Nº 4.887, de 20 de Novembro de 2003.
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Porto Organizado de Santarém

- 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.

80
0

Vegetação

- Área urbana:
Áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas
urbanas isoladas. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
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Sistema rodoviário

- 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°.
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Área de Preservação Permanente (APP)

- Terras indígenas:
Area delimitada pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, de que trata o art. 231 da
Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de
demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. Fonte: FUNAI.
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- Poligonal do TUP Ipiranga:
Secretaria de Portos - SEP e Laboratório de Transportes e Logística da UFSC - LabTrans, 2016.
- Sistema rodoviário:
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 2007 e Open Street Maps - OSM, 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 Laboratório de Transportes e Logística da UFSC - LabTrans, a partir das imagens de
satélite Digital Globe 2016 - Google Earth.
- Curvas de Nível :
Elaborada pelo Laboratório de Transportes e Logística da UFSC - LabTrans, a partir das imagens de
satélite da Shuttle Radar Topography Mission Home page - SRTM.
- Terras indígenas:
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 2011.
- Comunidades Quilombolas
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2012.
- Unidades de Conservação:
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 2013.
- Sítios Arqueológicos:
Companhia Docas do Pará - CDP, 2015.
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Natureza de carga
Granel Sólido Vegetal

Granel Sólido Mineral

Granel Líquido - Combustíveis e Químicos

Carga

Tipo Navegação

Sentido

Cenário

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Milho

Interior

Desembarque

Pessimista

1.196.721

1.151.761

1.362.371

1.467.732

1.039.946

1.094.953

1.029.170

Milho

Interior

Desembarque

Tendencial

1.196.721

1.176.633

1.434.036

1.587.509

1.164.588

1.262.480

1.226.487

Milho

Interior

Desembarque

Otimista

1.196.721

1.201.506

1.505.701

1.707.286

1.289.231

1.430.006

1.423.803

Milho

Longo Curso

Embarque

Pessimista

1.605.528

1.363.928

2.003.821

2.178.502

1.849.861

1.927.717

1.989.024

Milho

Longo Curso

Embarque

Tendencial

1.605.528

1.394.874

2.117.545

2.369.498

2.059.235

2.206.026

2.349.245

Milho

Longo Curso

Embarque

Otimista

1.605.528

1.425.819

2.231.269

2.560.493

2.268.610

2.484.335

2.709.467

Soja

Interior

Desembarque

Pessimista

773.562

2.128.809

2.196.970

2.354.652

1.521.774

1.531.377

1.341.636

Soja

Interior

Desembarque

Tendencial

773.562

2.158.638

2.281.613

2.502.058

1.666.501

1.719.494

1.549.579

Soja

Interior

Desembarque

Otimista

773.562

2.188.467

2.366.257

2.649.465

1.811.227

1.907.610

1.757.522

Soja

Longo Curso

Embarque

Pessimista

927.251

2.592.302

3.049.868

3.291.347

2.432.215

2.441.756

2.297.429

Soja

Longo Curso

Embarque

Tendencial

927.251

2.631.065

3.175.666

3.510.938

2.629.978

2.698.071

2.595.483

Soja

Longo Curso

Embarque

Otimista

927.251

2.669.828

3.301.464

3.730.530

2.827.741

2.954.386

2.893.537

Fertilizantes

Longo Curso

Desembarque

Pessimista

157.862

931.965

1.384.962

1.698.714

2.459.549

2.678.910

2.611.327

Fertilizantes

Longo Curso

Desembarque

Tendencial

157.862

940.872

1.415.688

1.754.893

2.548.185

2.799.116

2.750.857

Fertilizantes

Longo Curso

Desembarque

Otimista

157.862

949.779

1.446.415

1.811.071

2.636.821

2.919.321

2.890.387

Derivados de petróleo (exceto GLP)

Interior

Desembarque

Pessimista

213.021

228.505

242.803

258.534

274.272

287.800

299.287

Derivados de petróleo (exceto GLP)

Interior

Desembarque

Tendencial

213.021

235.790

258.354

283.680

310.331

335.771

360.027

Derivados de petróleo (exceto GLP)

Interior

Desembarque

Otimista

213.021

243.075

273.904

308.826

346.390

383.743

420.766

GLP

Interior

Desembarque

Pessimista

6.730

5.935

6.092

6.313

6.509

6.625

6.680

GLP

Interior

Desembarque

Tendencial

6.730

6.348

6.965

7.712

8.498

9.247

9.968

GLP

Interior

Desembarque

Otimista

6.730

6.761

7.838

9.112

10.487

11.868

13.257
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Natureza de carga
Carga Geral

Outros

Total

Carga

Tipo Navegação

Sentido

Cenário

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Desembarque

Pessimista

3.226

3.355

3.441

3.563

3.670

3.730

3.754

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Desembarque

Tendencial

3.226

3.606

3.972

4.417

4.886

5.335

5.769

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Desembarque

Otimista

3.226

3.858

4.504

5.271

6.102

6.940

7.784

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Embarque

Pessimista

5.370

4.706

4.826

4.997

5.148

5.232

5.266

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Embarque

Tendencial

5.370

5.059

5.572

6.196

6.854

7.484

8.092

Recipientes para gases comprimidos

Interior

Embarque

Otimista

5.370

5.411

6.318

7.394

8.560

9.735

10.919

Outros

Outros

Outros

Pessimista

28.126

48.598

59.310

65.157

55.370

57.579

55.244

Outros

Outros

Outros

Tendencial

28.126

49.419

61.891

69.589

60.049

63.760

62.625

Outros

Outros

Outros

Otimista

28.126

50.241

64.473

74.021

64.729

69.942

70.006

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Pessimista

4.917.395

8.459.863

10.314.464

11.329.511

9.648.312

10.035.679

9.638.816

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Tendencial

4.917.395

8.602.304

10.761.303

12.096.490

10.459.105

11.106.783

10.918.133

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Otimista

4.917.395

8.744.745

11.208.141

12.863.469

11.269.899

12.177.887

12.197.450

Tabela 95 – Cenários de Projeção de Demanda
Fonte: Elaborado por LabTrans (2016)
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Para a realização dos testes de aderência, foi utilizado o programa Easyfit (2015).
Foram considerados os testes de hipóteses de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling. O nível
de significância adotado foi de 5% nos três testes.
As figuras mostradas nesta seção contêm histogramas elaborados com os dados das
amostras, que mostram a frequência dos dados em determinadas faixas de intervalos de tempo,
em horas; e curva da função de densidade de probabilidade escolhida para comparação.

Porto Organizado de Santarém
101 - CDP
Foram analisados os tempos entre chegadas sucessivas de navios que transportaram
as cargas consideradas relevantes no Berço 101 do Cais Público de Santarém. Através dos testes
de aderência, a amostra dos tempos foi rejeitada pela distribuição exponencial.

Figura 102 – Distribuição de probabilidade do intervalo de tempo entre chegadas de navios no Berço 101
do Cais Público do Porto de Santarém
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Dessa forma, não serão utilizados os modelos de teoria de filas para o cálculo do índice
de ocupação do trecho de cais.
No caso dos tempos de atendimento, não houve rejeição à distribuição exponencial.
Nota-se grande variação dos tempos de atendimento, com coeficiente de variação da amostra
igual a 1,35. O desvio padrão observado foi de 133,3 horas.

401 Cargill (agosto – janeiro)
Os tempos entre chegadas sucessivas de navios que transportam cargas relevantes no
Berço 401 da Cargill, entre os meses de agosto e janeiro, não rejeitaram a distribuição Erlang 2.
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Figura 103 – Distribuição de probabilidade do intervalo de tempo entre chegadas de navios no Berço 401
da Cargill no período de agosto a janeiro
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Considerando os tempos de atendimento, a amostra não rejeitou a distribuição Erlang
3. O coeficiente de variação da amostra foi de 0,57, e o desvio padrão 61,0.

Figura 104 – Distribuição de probabilidade do tempo de atendimento de navios no Berço 401 da Cargill
no período de agosto a janeiro
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Sendo assim, é possível utilizar o modelo de fila Ek/Em/1. As tabelas para a obtenção
do índice de ocupação de cais admissível em função do tempo médio de espera, tempo médio
de atendimento e índices das funções Erlang foram consultadas em Groenveld (2001), obtendose o valor igual a 56,5%.
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401 Cargill (fevereiro – julho)
A amostra dos tempos entre chegadas sucessivas no Berço 401 da Cargill, referente ao
período entre os meses de fevereiro e julho, não foi rejeitada pelo modelo Erlang 6.

Figura 105 – Distribuição de probabilidade do intervalo de tempo entre chegadas sucessivas de navios no
Berço 401 da Cargill no período de fevereiro a julho
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Considerando os tempos de atendimento, a amostra de dados não foi rejeitada pela
distribuição Erlang 7, possibilitando a utilização do modelo de fila Ek/Em/1.

Figura 106 – Distribuição de probabilidade do tempo de atendimento de navios no Berço 401 da Cargill
no período de fevereiro a julho
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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O desvio padrão da amostra foi de 64,3, e o coeficiente de variação de 0,37. Por meio
das tabelas consultadas em Groenveld (2001), que levam em consideração o tempo médio de
espera, tempo médio de atendimento e índices das funções Erlang, foi obtido o índice de
ocupação de 72%.

402 Cargill (baixa)
A amostra dos tempos entre chegadas sucessivas no Berço 402 da Cargill, em período
de maré baixa (agosto a dezembro), foi rejeitada nos testes de aderência às funções exponencial
e Erlang.

Figura 107 - Distribuição de probabilidade do intervalo de tempo entre chegadas sucessivas de navios no
Berço 402 da Cargill no período de maré baixa, de agosto a dezembro
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Os testes realizados com a amostra dos tempos de atendimento também
apresentaram rejeição tanto à função exponencial quanto à Erlang. Sendo assim, o índice de
ocupação do trecho de cais não será calculado através de modelo de teoria de filas.

402 Cargill (cheia)
Os tempos entre chegadas sucessivas das barcaças no Berço 401 da Cargill, em período
de maré cheia (janeiro a julho), foram rejeitados pelas distribuições exponencial e Erlang.
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Figura 108 – Distribuição de probabilidade do intervalo de tempo entre chegadas sucessivas de navios no
Berço 402 da Cargill no período de maré cheia, de janeiro a julho
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A amostra dos tempos de atendimento também foram rejeitadas. Portanto, não será
utilizado modelo de fila para o cálculo do índice de ocupação do trecho de cais.

T01 Fogás (Píer)
Os tempos entre chegadas sucessivas das embarcações no Píer T01 da Fogás não foram
rejeitados pela distribuição Erlang 1, equivalente à distribuição Exponencial.

Figura 109 – Distribuição de probabilidade do tempo de atendimento das embarcações no Píer T01 da
Fogás
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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No caso dos tempos de atendimento, a curva Erlang 2 obteve aderência. Isso é
reforçado pelo coeficiente de variação da amostra, de 0,64, ser próximo ao coeficiente de
variação da distribuição, que é igual a 0,70. O desvio padrão observado foi de 183,9 horas.

Figura 110 – Distribuição de probabilidade dos tempos de atendimento no Píer T01 da Fogás
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Sendo assim, é possível utilizar o modelo de fila M/G/1, para o cálculo do índice de
ocupação. Por meio das tabelas disponibilizadas em Groenveld (2001), foi obtido o valor de
15,1%.

T01 Fogás (Ro-ro)
A amostra dos intervalos dos tempos entre chegadas sucessivas no Píer T01 Ro-Ro da
Fogás não foi rejeitada pela distribuição Erlang 2.

Figura 111 – Distribuição de probabilidade dos tempos de atendimento no Píer T01 Ro-ro da Fogás
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Em relação aos tempos de atendimento, o coeficiente de variação da amostra foi de
1,17, e o desvio padrão foi de 176,8. Os testes de aderência rejeitaram a amostra, portanto, não
será utilizado modelo de filas para o cálculo do índice de ocupação do trecho de cais.

T02 Raízen
A amostra dos tempos entre chegadas sucessivas no Berço T02 da Raízen foi rejeitada
nos testes de aderência aos modelos de fila Erlang e Exponencial. O desvio padrão da amostra
foi de 70,34 horas, e o coeficiente de variação 0,87.

Figura 112 – Distribuição de probabilidade dos tempos entre chegadas sucessivas no Píer T02 da Raízen
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Em relação aos tempos de atendimento, a amostragem com desvio padrão de 168
horas e coeficiente de variação de 1,85 também rejeitou os modelos de fila.

T03 Equador
A amostra dos tempos entre chegadas sucessivas no Píer T03 da Equador não foi
rejeitada pelas hipóteses de aderência às distribuições Erlang 3, Erlang 4, Erlang 5, e Erlang 6.
Considerando o coeficiente de variação da amostra de 0,46, adotou-se a distribuição Erlang 5, a
qual possui coeficiente de variação de 0,45.
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Figura 113 – Distribuição de probabilidade dos tempos entre chegadas sucessivas no Píer T03, da Equador
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A amostra dos tempos de atendimento não foi rejeitada pelas distribuições Erlang 8,
Erlang 9 e Exponencial. A distribuição adotada foi a Erlang 9, que possui o coeficiente de variação
de 0,33, o mesmo valor observado na amostra.

Figura 114 – Distribuição de probabilidade dos tempos de atendimento no Píer T03, da Equador
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Considerando as distribuições adotadas, é possível utilizar o modelo de fila Ek/Em/1
para o cálculo do índice de ocupação. Com base nas tabelas disponibilizadas em Groenveld
(2001), foi obtido o valor de 57,2%.
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TUP Base Ipiranga Santarém
Píer 1
A amostra dos tempos entre chegadas sucessivas de navios que transportaram as
cargas consideradas relevantes no TUP Base Ipiranga Santarém não foi rejeitada pelos testes de
aderência à distribuição Erlang 2.

Figura 115 – Distribuição de probabilidade dos tempos entre chegadas sucessivas no Píer 1, do TUP Base
Ipiranga Santarém
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A amostra dos tempos de atendimento não foi rejeitada pela distribuição exponencial,
compatível com a distribuição Erlang 1. Sendo assim, para o cálculo do índice de ocupação do
Píer 1 do TUP Base Ipiranga Santarém, é possível utilizar o modelo de fila E2/E1/1.

Figura 116 – Distribuição de probabilidade dos tempos de atendimento no Píer 1, do TUP Base Ipiranga
Santarém
Fonte: ANTAQ (2016); Easyfit (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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Tarifas devidas pelo Armador ou Requisitante
1. Por tonelada de mercadoria carregada, descarregada ou baldeada na navegação de
cabotagem ou longo curso

Tarifa (R$)
1,85

2. Por contêiner carregado, descarregado ou baldeado
2.1 - Contêiner cheio

36,96

2.2 - Contêiner vazio

6,29

3. Por veículo movimentado pelo sistema "Roll-on-Roll-off"
3.1 - Carreta, reboque ou caminhão

7,29

3.2 - Cavalo mecânico

1,82

3.3 - Automóveis e Utilitários até 2 toneladas

0,73

Sem Movimentação de Mercadoria na Área do Porto Organizado
4. Por tonelada de porte bruto de embarcação de passageiros, cargueiros e demais
embarcações sem movimentação de mercadoria na área do porto organizado

0,31

Tabela I – Utilização da Infraestrutura Aquaviária

Franquias
1. São franqueados do pagamento das tarifas desta tabela:
a. Gêneros de pequena lavoura, produtos de pesca exercida por pescadores utilizando
pequenas embarcações de navegação interior e, ainda, outros artigos, quando se
destinarem ao abastecimento do mercado local e forem movimentados por seus
próprios donos, sem interferências de operador portuário, em local previamente
determinado pela Administração do Porto.
b. Combustível (gás, querosene e álcool), água e gêneros alimentícios destinados,
exclusivamente, ao consumo de bordo.
c. Volumes de cabine que constituam bagagem de passageiros e tripulantes (bagagem
acompanhada).
d. Volumes que contenham amostras de nenhum ou pequeno valor, conforme despacho
aduaneiro ou documento de desembaraço equivalente.
e. Os navios militares quando em operação não comercial.
f. Embarcações auxiliares, de tráfego interno do Porto.

Observações
a. No caso de baldeação de mercadorias:
i. Baldeação no cais ou ao largo, de embarcação para embarcação, com mercadorias
provenientes ou destinadas a outros portos nacionais ou estrangeiros, sem passagem
pelas instalações portuárias, aplica-se a taxa nº 1 que couber, na embarcação principal
envolvida na operação.
ii. Baldeação de mercadoria com descarga para o cais, para livrar o porão ou convés e
reembarque na mesma embarcação (remoção), as tarifas desta tabela serão aplicadas
uma única vez.
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Taxas devidas pelo Armador ou Requisitante
1. Por metro linear do comprimento total de embarcação atracada no Porto de Vila
do Conde, por hora ou fração
2. Por metro linear do comprimento total de embarcação atracada nos Portos de
Belém, Miramar e Santarém e demais portos por dia ou fração

Tarifa (R$)
0,39
2,01

Tabela II – Utilização das Instalações de Acostagem

Observações
a. Conforme definido nos respectivos regulamentos dos portos, os serviços de atracação e
desatracação serão realizados sob a responsabilidade do comandante da embarcação,
competindo ao armador ou seu preposto executar as operações sobre o cais, com pessoal
sob seu encargo para a tomada dos cabos de amarração e sua fixação nos cabeços, de
acordo com as instruções do comandante.
b. O valor das taxas desta tabela será multiplicado por 2 (dois), sempre que a embarcação
permanecer atracada, por sua conveniência ou responsabilidade, não realizando
operações ou trabalhando com produção inferior à prancha mínima prevista para o berço
em que estiver atracada, desde que exista programação de atracação de outra
embarcação no mencionado berço.
c. As embarcações de navegação interior, quando atracadas em berços exclusivos, e desde
que em operação de gêneros alimentícios de primeira necessidade, gozarão de desconto
de 80% nos itens 1 e 2 desta tabela.
d. Nos portos de Belém, Miramar, Santarém e demais portos, o dia para cobrança da taxa do
item 2 desta tabela começa a qualquer hora e termina às 24 horas.
Taxas devidas pelo Operador Portuário ou Dono da Mercadoria

Tarifa (R$)

1. Por tonelada de mercadoria transitada a partir da embarcação até as instalações de
armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso:
1.1. Carga Geral

3,22

1.2. Granel Sólido

3,95

1.3. Granel Líquido

5,33

2. Por veículo transitado pelo sistema "Roll-on-Roll-off":
2.1. Carreta, reboque ou caminhões

25,14

2.2. Cavalo mecânico

6,29

2.3. Automóveis e utilitários até 2 toneladas

2,51

3. Por contêiner transitado a partir da embarcação até as instalações de
armazenagem ou limite do Porto, ou no sentido inverso:
3.1 Contêiner cheio

48,27

3.2 Contêiner vazio

24,13

4. Por tonelada de combustíveis ou inflamáveis transitada pelas instalações Portuárias
em veículos-tanque, para abastecimento de embarcações

1,45

Tabela III – Utilização da Infraestrutura Terrestre

Franquias
1. São franqueados do pagamento das tarifas desta Tabela:
i. Volumes de cabine que constituírem bagagem de passageiros e tripulantes (bagagem
acompanhada);
ii. Volumes que contenham amostras de nenhum ou pequeno valor, conforme despacho
aduaneiro ou documento de desembaraço equivalente.
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Observações
a. No caso de baldeação, seja para livrar o convés ou porão da embarcação, com descarga
para o cais e embarque no mesmo navio (remoção), as taxas desta tabela serão cobradas
do Armador ou Agente aplicando-se uma só vez, compreendendo as duas operações
portuárias (descarga e embarque).
b. As taxas desta tabela aplicam-se ao peso bruto das mercadorias, levando-se em conta a
própria embalagem ou acessórios para acondicionamento;
c. Nos casos em que o contêiner acondicionar carga manifestada a mais de um dono da
mercadoria, a cobrança será feita por tonelada movimentada, ficando facultada a
aplicação da taxa 3.1 se for definido responsável único para o pagamento do respectivo
valor;
d. Na movimentação de gêneros alimentícios de primeira necessidade, exclusivamente na
navegação interior, as taxas do item 1 desta tabela serão reduzidas em 80%.
e. Na movimentação de granéis vegetais, exclusivamente no porto de Itaituba, as taxas do
item 1 desta tabela serão reduzidas em 50%.
Preços devidos pelo Dono da Mercadoria ou Requisitante

Tarifa (R$)

1. Por tonelada de carga geral movimentada do costado da embarcação até as
instalações de armazenagem, ou no sentido inverso
1.1. Belém, Santarém e demais portos

Convencional

1.2. No Porto de Vila do Conde

Convencional

2. Por tonelada de granel sólido movimentada do costado de embarcação até as
instalações de armazenagem ou no sentido inverso
3. Por tonelada de granel líquido movimentada através de tubovias, do costado
da embarcação até as instalações de armazenagem ou no sentido inverso
4. Por tonelada de carga geral e gêneros alimentícios movimentados na
navegação interior
5. Por unidade de contêiner movimentado do costado do navio até as
instalações de armazenagem ou no sentido inverso:

Convencional
0,19
Convencional

5.1. Contêiner cheio

Convencional

5.2. Contêiner vazio

Convencional

6. Estiva e desestiva a bordo das embarcações, por tonelada:
6.1. Carga geral

Convencional

6.2. Contêiner

Convencional

7. Turma de atracação e desatracação em horário extraordinário

Convencional

Tabela IV - Serviços de Movimentação de Cargas

Observações
a. Os preços desta Tabela aplicam-se às operações efetivamente realizadas pela
Administração Portuária, em caso de situações excepcionais, em que tiver que executar
serviços acima descritos, observado o que estabelece o item 9 dos Conceitos Básicos desta
tarifa.
b. Os preços desta Tabela aplicam-se ao peso bruto das mercadorias.
c. Pagarão os preços desta Tabela que lhes forem aplicáveis, com acréscimo de 40%, as
mercadorias consideradas "insalubres", "nocivas" ou "perigosas" em virtude de sua
natureza e embalagem, ou ambiente em que forem movimentadas, e que, como tais,
determinarem o pagamento do adicional de risco ao pessoal que as movimentar.
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d. Os preços desta Tabela remuneram os serviços prestados nos turnos ordinários de
trabalho. Quando requisitados para horas extraordinárias, serão acrescidos de 30% nas
duas primeiras horas de prorrogação e a partir daí o acréscimo será de 80%, inclusive aos
domingos, feriados e horários de refeição.
e. Os preços dos serviços de nº 1 a 5 não incluem os serviços de estiva e desestiva.
Preços devidos pelo Dono da Mercadoria ou Requisitante

Tarifa em % "Ad
Valorem"

1. Mercadorias importadas do estrangeiro:
a) Durante o 1º período de 15 dias ou fração
b) A partir do 16º dia, por dia ou fração
Preços devidos pelo Dono da Mercadoria ou Requisitante
2. Por tonelada de carga geral solta e granel sólido, nacional ou nacionalizada (o), em
armazéns ou pátios:
2.1. Pelo primeiro período de 10 dias, por dia ou fração

0,50%
0,10%
Tarifa (R$)

0,13

2.2. Pelo segundo período de 10 dias, por dia ou fração

0,25

2.3. Pelo terceiro período de 10 dias, por dia ou fração

0,63

2.4. Por cada dia ou fração, a partir do quarto período
2.5. No caso do granel sólido Coque Verde de Petróleo, sentido importação, desde
que a operação portuária ocorra no Porto de Vila do Conde, o primeiro e segundo
períodos serão de 30 dias, mantido, entretanto, a atual regra e os respectivos valores.
2.6. No caso do granel solido Cimento, seus componentes e fio máquina e bobina de
aço, sentido importação, o primeiro e segundo períodos serão de 20 dias, mantido,
entretanto, a atual regra e os respectivos valores.
2.7. No caso do granel sólido Cimento e seus componentes, sentido importação, e
desde que a operação portuária ocorra no Porto de Outeiro, o primeiro e o segundo
períodos serão de 30 dias, mantido, entretanto, a atual regra e os respectivos valores.
2.8. No caso de granel mineral, exclusivamente para o porto de Santarém, os primeiro
e segundo períodos serão 30 dias, mantidos, entretanto, a atual regra e os
respectivos valores.
3. Por unidade de contêiner cheio, contendo mercadoria nacional, nacionalizada ou
em trânsito, depositada no pátio ou outras instalações:
3.1. Durante o primeiro período de 10 dias ou fração

0,94

25,14

3.2. Durante o segundo período de 10 dias ou fração

31,43

3.3. Durante o terceiro período de 10 dias ou fração

37,71

3.4. Por cada um dos períodos de 10 dias ou fração a partir do quarto período

50,28

4. Por unidade de contêiner vazio, armazenada no pátio ou outras instalações:
4.1. Durante o primeiro período de 10 dias ou fração

9,43

4.2. Durante o segundo período de 10 dias ou fração

18,86

4.3. Durante o terceiro período de 10 dias ou fração

37,71

4.4. Por cada um dos períodos de 10 dias ou fração a partir do quarto período
5. Por veículo (automóvel, carreta, reboque, caminhão, cavalo mecânico, etc.),
nacional ou nacionalizado, que permanecer armazenado nas instalações portuárias:
5.1. Durante o primeiro período de 10 dias ou fração

56,57

56,57

5.2. Durante o segundo período de 10 dias ou fração

81,71

5.3. Durante o terceiro período de 10 dias ou fração

106,85

5.4. Por cada um dos períodos de 10 dias ou fração a partir do quarto período

131,99

Tabela V – Serviços de Armazenagem
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Isenções
a. Estão isentas da incidência de armazenagem as mercadorias nacionais de exportação,
desde que o embarque tenha lugar até o 10º dia contado da data em que a carga houver
sido recebida pela Administração do Porto. Neste caso exclui-se da contagem a data da
entrada e inclui-se a data do embarque da mercadoria.
b. No caso das movimentações de granel sólido mineral para exportação, a isenção será de
60 (sessenta) dias.

Observações
a. Os percentuais indicados no item nº 1 desta Tabela incidem sobre o valor CIF (Custo,
Seguro e Frete) da mercadoria.
b. Os preços desta Tabela quando cobrados por tonelada, aplicam-se ao peso bruto das
mercadorias.
c. Os serviços executados para dar destinação à mercadoria, por determinação de
autoridade federal, estadual ou municipal, serão cobrados dos respectivos donos,
acrescidos dos valores provenientes da aplicação das taxas que sobre elas tiveram incidido
anteriormente.
d. Para as mercadorias consideradas insalubres, nocivas ou perigosas, em virtude de sua
natureza e embalagem ou ambiente em que forem movimentadas e que, como tal,
determinem o pagamento de adicional de risco previsto na Lei nº 4.860/65 ao pessoal da
Administração do Porto que trabalhar conjuntamente com o pessoal que as movimentar,
os percentuais e valores constantes desta Tabela serão acrescidos em 100%.
e. ápli a àpa aàosàPo tosàdeà“a ta
àeàOutei oà eduç oàdeà %à oàvalo àdoàsu ite à a àdoà
ite à àdestaàta ela,à e à o oàoà espe tivoàpe íodoàdeàa aze age àpassaàaàse àdeà à
dias ou fração, mantidos, entretanto, a atual regra, para o período e o valor referente ao
su ite à .
Preços devidos pelo Requisitante

Tarifa (R$)

1. Guindaste de pórtico, por tonelada:
1.1. Nos Portos de Belém, Santarém e demais portos

1,27

1.2. No Porto de Vila do Conde

2,35

2. Guindaste flutuante (Cábrea), por hora ou fração de disponibilização do
equipamento:
2.1. Para elevação de cargas até 50 t, inclusive

565,65

2.2. Para elevação de cargas entre 50 t e 75 t, inclusive

1.131,30

2.3. Para elevação de cargas entre 75 t e 100 t, inclusive

1.696,95

2.4. Por elevação de cargas entre 100 t e 200 t, inclusive

2.262,60

3. Empilhadeira, por hora ou fração:
3.1. Com capacidade de carga até 3 t

29,46

3.2. Com capacidade de carga superior a 3 t e inferior a 10 t

42,21

4. Por tonelada de mercadoria pesada nas balanças dos portos
5. Outros equipamentos.

0,50
Convencional

Tabela VI – Equipamentos Portuários
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Observações
a. Quando o serviço for realizado na área compreendida entre os armazéns nºs 4 ao 12,
inclusive o trecho dos silos, será cobrado ao requisitante o tempo de efetiva
disponibilização da cábrea Rio Branco.
b. Devido ao fato de ser equipamento de grande porte e alto custo operacional e
manutencional, quando o serviço for realizado fora dos limites estabelecidos na alínea "a",
será cobrado um mínimo de 10 (dez) horas para cada operação da cábrea Rio Branco.
Quando o serviço ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, a tarifa poderá ser convencionada
entre as partes.
Preços devidos pelo Requisitante
1. Fornecimento de água através de tubulações aos consumidores instalados nas
áreas dos Portos, por m³
2. Fornecimento de energia elétrica a embarcações ou consumidores instalados nas
áreas dos Portos, por Quilowatt /hora
3. Fornecimento de energia para refrigeração de mercadorias conteinerizadas, por
contêiner e por dia ou fração
4. Pela utilização de áreas, mediante contrato de uso temporário, por metro
quadrado, por mês ou fração:

Tarifa (R$)
0,63
0,13
50,28

4.1. Porto de Vila do Conde:
a) Em área banhada

2,85

b) Em retroárea remota

2,85

4.2. Porto de Belém:
a) Em área banhada

5,02

b) Em retroárea remota

4,36

4.3. Porto de Miramar:
a) Em área banhada

2,89

b) Em retroárea remota

2,89

4.4. Porto de Santarém:
a) Em área banhada

1,45

b) Em retroárea remota

1,26

4.5. Porto de Outeiro:
a) Em área banhada

1,29

b) Em retroárea remota

1,13

4.6. Portos de Altamira, Óbidos, Itaituba, Barcarena e Marabá
a) Em área banhada

0,63

b) Em retroárea remota

0,38

5. Serviços diversos não especificados

Convencional

Tabela VII – Diversos
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Observações
a. O valor do item 1 desta Tabela cobre apenas as despesas com material e pessoal
empregados, devendo ser acrescido do preço de produção do m³ de água, ou do valor
cobrado pela fornecedora na ocasião do fornecimento, constando nesta tarifa como preço
convencional.
b. O valor do item 2 desta Tabela cobre apenas as despesas com material e pessoal
empregados, devendo ser acrescido do preço do KW/h cobrado pela fornecedora na
ocasião do faturamento, constando nesta tarifa como preço convencional.
c. A utilização do instrumento de contrato de uso temporário deverá observar
obrigatoriamente as condicionantes estabelecidas em norma aprovada pela Antaq.
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