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SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião. Este
Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil (MTPA), por meio da Secretaria Nacional de Portos (SNP) anteriormente denominada Secretaria de
Portos da Presidência da República (SEP/PR), em cumprimento ao estabelecido pela Lei nº 12.815/2013
quanto ao planejamento do setor portuário nacional.
O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pela SNP/MTPA, entra em seu
terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil no planejamento do setor portuário nacional e na implantação de projetos de inteligência logística
portuária”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), representada
pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a SNP/MTPA. O primeiro ciclo foi deflagrado
em 2010 e finalizado em 2012 com o desenvolvimento do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP)
e de Planos Mestres para 15 portos brasileiros. Entre 2012 e 2015, período do segundo ciclo de
planejamento, foram realizadas as atualizações do PNLP e dos 15 Planos Mestres desenvolvidos no
primeiro ciclo, bem como o desenvolvimento de Planos Mestres para os 22 portos que não estavam
compreendidos no escopo do primeiro ciclo.
Ressalta-se que a necessidade e a importância da continuidade do planejamento e sua
hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 03, de 7 de
janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário, definindo os seus
instrumentos, assim como o escopo e a interdependência existente entre cada um desses
instrumentos. Nesse tocante, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as
diretrizes do PNLP, e os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento portuários (PDZ) devem ser
elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.
Assim, o terceiro ciclo desenvolve-se dentro de um arcabouço de planejamento estruturado
e articulado, de modo que seja garantida a linearidade entre os instrumentos de planejamento, bem
como perpetuada, ao longo de todo o processo, a visão de desenvolvimento do setor portuário
preconizada pelo Governo Federal e estabelecida por meio do PNLP.
No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de decisões de
investimentos, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e em relação a ações
estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que envolvem a dinâmica portuária, com
destaque para gestão portuária, meio ambiente, melhorias operacionais e interação porto-cidade.
De modo mais específico, o Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião 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. Além disso, é composto pela projeção de demanda de cargas, pela avaliação da capacidade
instalada e de operação e, como principal resultado, discute as necessidades e alternativas de expansão
do Complexo Portuário para um horizonte de planejamento até 2060.
Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião”,
pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2015,
firmado entre a então SEP/PR (atual SNP/MTPA) e a UFSC.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que esforços de planejamento sejam realizados no
sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições necessárias para superar os
desafios que lhes vêm sendo impostos, seja no que se refere ao atendimento da demanda,
seja quanto à sua eficiência, fundamental para manter a competitividade do país a qualquer
tempo, em particular nos de crise.
A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos players no
cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes,
dada a distância desses mercados e sua grande escala de operação – exige que o sistema de
transporte brasileiro, especialmente o portuário, seja eficiente e competitivo. O planejamento
portuário, em nível micro (mas articulado com uma política nacional para o setor), pode
contribuir decisivamente para a construção de um setor portuário capaz de oferecer serviços
que atendam à expansão da demanda com custos competitivos e bons níveis de qualidade.
Com base nesse cenário, foi desenvolvido o Plano Mestre do Complexo Portuário de
São Sebastião, cujas instalações portuárias são o Porto Público de São Sebastião e o Terminal
Aquaviário de São Sebastião, considerando temas como: infraestrutura portuária e de acesso
terrestre e aquaviário, operações portuárias, meio ambiente, interação porto–cidade e gestão
portuária.
Foi realizada a projeção da demanda de cargas para o Complexo, bem como uma
estimativa da capacidade de movimentação da sua instalação, o que resultou na identificação
da necessidade de melhorias operacionais, de eventuais novos equipamentos portuários e,
finalmente, de investimentos em infraestrutura. Também foram analisadas as condições dos
acessos terrestres e aquaviário em atender à demanda prevista, com o objetivo de antecipar
possíveis déficits de capacidade que possam se manifestar ao longo do horizonte de
planejamento.
Por fim, foi estabelecido um plano de ações que contempla as necessidades de
investimentos para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como
ações estratégicas cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar
procedimentos e as relações do complexo portuário com o meio em que está inserido.

1.1. OBJETIVOS
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião é
proporcionar à SNP/MTPA uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo
Portuário ao longo dos próximos anos e indicar quais investimentos serão necessários para
que as operações ocorram com níveis adequados de serviço.
Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram
considerados os seguintes objetivos específicos:
» 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 com o meio ambiente, em
geral;
» projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060;
» projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento; 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 dez capítulos. A seguir, é apresentada uma
breve descrição do conteúdo de cada um deles:
» Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de
uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o
leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
» Projeção de demanda de cargas: apresenta uma visão geral acerca do perfil das
movimentações do Complexo Portuário de São Sebastião, indicando os volumes
movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido de movimentação e
tipo de navegação para o ano-base 2016 considerado no estudo. Além disso, é
apresentado o histórico de movimentação das mercadorias relevantes no Complexo
Portuário, para os últimos cinco anos, detalhado por carga relevante, identificando o
sentido da movimentação, as principais origens e destinos e a taxa de crescimento para
cada carga avaliada. Essa seção também apresenta as principais informações que
balizaram a projeção de demanda e os valores previstos de movimentação até o ano de
2060.
» Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações
cadastrais acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo
Portuário de São Sebastião, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de
acostagem, equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a
descrição de melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma forma, são
apresentados os indicadores operacionais, as premissas e os critérios considerados para o
cálculo da capacidade portuária de cais e de armazenagem. A partir da comparação entre
a demanda projetada para cada instalação e os valores de capacidade portuária calculados
para cada uma dessas, são apresentados os eventuais déficits de capacidade.
» Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia
de evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações
do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Sebastião. Na sequência é descrito o
processo de elaboração do modelo de simulação, que é utilizado para a definição da
capacidade do acesso aquaviário. São abordadas também a frota atual e a frota que
deverá frequentar o Complexo Portuário no horizonte de análise, de modo a comparar
demanda e capacidade do acesso.
» Acesso terrestre: abrange além da divisão modal, as análises dos acessos rodoviários e
ferroviários ao Complexo Portuário. Para ambos os modais são apresentadas informações
acerca das vias que conectam as instalações portuárias com suas hinterlândias, e são
avaliados os entornos e depois as condições internas, considerando as especificidades de
cada modal. Após a identificação da capacidade atual, é feita uma estimativa do número
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»

»

»

»

»

de veículos que deverá acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse
resultado é então comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis
saturações.
Aspectos ambientais: a seção tem como propósito construir um panorama sobre a
influência do Complexo Portuário no meio em que está inserido, com foco na interação
das instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é realizada a caracterização da
situação ambiental do Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) e também da situação do licenciamento ambiental das instalações que
compõem o Complexo.
Análise da relação porto−cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de
como o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano,
ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão localizados, demonstrando
a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância para o
desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os diferentes conflitos
que possam existir nos cenários atual e futuro.
Gestão administrativa e financeira das Autoridades Portuárias: contempla a análise
sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a
exploração do espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados, as
informações sobre o quadro de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade
Portuária.
Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do
Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo tanto o
ambiente interno do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se encontra
inserido.
Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas necessárias para
a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com nível
adequado de serviço, à demanda direcionada a esse Complexo, tanto atualmente quanto
no futuro. É apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das ações ao longo do
tempo, que deverão ser detalhados no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ)
dos Complexos.

Em suma, a análise estratégica e o plano de ações e investimentos podem ser
considerados a síntese do Plano Mestre, pois são resultados de todas as análises realizadas
entre os capítulos 2 ao 8, conforme ilustra a Figura 1.
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Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

1.3. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de São Sebastião é composto pelo Porto Público de São
Sebastião e pelo Terminal de Uso Privado (TUP) da Transpetro, denominado Terminal
Aquaviário de São Sebastião (também chamado de Terminal Almirante Barroso – Tebar). Além
dessas instalações, na área do Porto Organizado também se encontra instalada a travessia de
balsas entre São Sebastião (SP) e Ilhabela (SP), administrada pela Dersa.
O Porto Público é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), uma
sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado de Logística e Transportes de
São Paulo, sendo uma delegação federal ao Governo do Estado de São Paulo (PORTO SÃO
SEBASTIÃO, [201-]). O Terminal Aquaviário de São Sebastião, por sua vez, é um TUP
especializado da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), subsidiária da Petrobras, onde são
movimentados, majoritariamente, petróleo e seus derivados.
A área do Porto Organizado de São Sebastião é constituída, portanto, por instalações
portuárias terrestres, tais como: píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral,
vias, passeios e terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do
Porto, incorporados ou não ao patrimônio do Porto Organizado, e também pela infraestrutura
de proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de acesso, as bacias de
evolução e as áreas de fundeio (BRASIL, 2007a).
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Localização
O Complexo Portuário localiza-se no litoral norte do estado de São Paulo, no
município de São Sebastião. Tanto as instalações do Porto Público como as do Tebar estão
situadas na margem oeste do canal de São Sebastião, em frente ao município de Ilhabela (SP).
Nesse sentido, ressalta-se que algumas análises deste Plano Mestre se estendem para os
municípios de Caraguatatuba e de Ilhabela, por contemplar o acesso rodoviário ao Complexo
Portuário e pela proximidade com a área portuária, respectivamente.
A localização do Porto Público de São Sebastião é indicada segundo o par de
coordenadas geográficas 23°48'53"S; 045°23'00"W. Já a localização do Tebar pode ser obtida
através das coordenadas geográficas 23°48'12"S; 045°23'18"W.
A Figura 2 ilustra a localização do Complexo Portuário.

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

Os itens a seguir apresentam suscintamente as principais características do
Complexo, cujo detalhamento é realizado nos demais capítulos deste Plano Mestre.
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Cargas movimentadas e área de influência
No ano de 2016, o Complexo Portuário de São Sebastião movimentou um total de
47,0 milhões de toneladas de cargas (ANTAQ, 2017b), sendo que as principais são:
» Petróleo, operado no Tebar, correspondendo ao maior volume movimentado no País
(cerca de 39,5 milhões de toneladas em 2016), atendendo quatro refinarias da Petrobras
localizadas no estado de São Paulo.
» Derivados de petróleo, cuja movimentação ocorre no Tebar e visa atender ao mercado
consumidor local, bem como escoar a produção das refinarias paulistas. Os principais
fluxos são os de desembarque de cabotagem e de longo curso e embarques de
cabotagem, movimentando, principalmente, produtos como a nafta, o óleo combustível, o
diesel e a gasolina.
» Barrilha, correspondendo a 26% das importações nacionais, utilizada principalmente pelas
indústrias de vidro e sabão, localizadas na área de influência do Complexo.
» Sulfatos importados para atendimento da demanda de indústrias diversas, com destaque
para as fábricas da empresa Ypê e da empresa de produtos químicos Quirey do Brasil,
localizadas no estado de São Paulo.
» Malte e cevada importados e com destino à empresa Malteria do Vale, que possui uma
fábrica em Taubaté (SP), cuja produção atende a grandes cervejarias do estado de São
Paulo, como unidades dos grupos Heineken e Petrópolis.
» Veículos movimentados nos sentidos de importação e exportação, que atendem às
produções de montadoras instaladas em São José dos Campos (SP) (General Motors),
Betim (MG) (FIAT), Porto Real (RJ) (Peugeot-Citroën) e Taubaté (SP) (Volkswagen), e têm
como principais destinos a Argentina e o México.
» Produtos siderúrgicos importados e que se destinam, principalmente, à cidade de
Pindamonhangaba (SP), onde se localiza uma unidade produtiva de aços especiais da
Gerdau.
» Gado vivo, movimentado em São Sebastião como alternativa ao terminal de Vila do Conde
(PA) (que teve suas operações suspensas após um acidente em 2015), porém sem
perspectiva de continuidade ao longo do horizonte de estudo.

Assim, de acordo com dados de origem e destino das cargas (ALICEWEB, 2017) e
conforme informações obtidas dos players durante visita técnica ao Complexo Portuário de
São Sebastião, o Complexo possui como área de influência os estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Goiás, com destaque para as regiões do Vale do Paraíba (SP), ABC
Paulista (SP) e Região Metropolitana da Grande São Paulo (SP).
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Infraestrutura
A infraestrutura de acostagem do Porto de São Sebastião consiste em um píer
discreto com cinco berços de atracação, denominados 101, 201, 202, 203 e 204. O Berço 101,
localizado na parte externa do píer, é utilizado para a movimentação de todas as principais
cargas do Porto. Essa estrutura possui uma extensão de 150 m de cais, estendido na direção
sul por mais 125 m através de três dolfins, perfazendo o total de 275 m de comprimento
acostável. Nos demais berços, atracam embarcações de menor porte, as quais operam carga
geral e de apoio.
Como o Porto opera cargas de naturezas diferentes, como Roll-on/Roll-off (Ro-Ro),
granéis sólidos e carga geral, sua retroárea está dividida em diversos tipos de estruturas de
armazenagem, tais como pátios, armazéns e silos. A Figura 3 apresenta a localização das
estruturas de acostagem e de armazenagem do Porto de São Sebastião.

Figura 3 – Infraestruturas de acostagem e de armazenagem do Porto de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Em relação ao Terminal Aquaviário de São Sebastião, seu píer é subdividido em dois
trechos: píer Sul, com os berços PP-1 e PP-2, e píer Norte, com berços PP-3 e PP-4, destinados
à movimentação de petróleo, resíduo oleoso, derivados e bunker. O píer é discreto e tem
forma de “T”, com extensão de 2.175 metros, iniciando na Praia do Porto Grande em direção a
Ilhabela (SP) (TRANSPETRO, 2014), como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Infraestruturas de acostagem e de armazenagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A infraestrutura de armazenagem do Tebar é composta por um parque de tancagem
subdivido em três áreas, denominadas Glebas A, C e D. Assim, as instalações de armazenagem
contemplam 41 tanques, distribuídos em: 22 tanques na Gleba A, 6 tanques na Gleba C e 13
tanques na Gleba D.
O Porto Público de São Sebastião e o Tebar não se utilizam de obras de abrigo por
serem protegidos naturalmente por Ilhabela, localizada em frente à estrutura do Complexo.
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Acessos
Os acessos ao Complexo Portuário de São Sebastião compreendem:
» Acesso rodoviário: a hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião é composta
pelas rodovias SP-065 (Rodovia Dom Pedro I), BR-116 (Rod. Presidente Dutra), SP-070
(Rod. Ayrton Senna), SP-099 (Rod. dos Tamoios) e BR-101 (Rod. Rio–Santos), trecho em
que é coincidente com a Rod. SP-055. No entorno portuário, a partir do Km 114,5 da Rod.
SP-055, os veículos que se destinam ao Complexo margeiam a costa até as proximidades
do Porto, onde seguem, preferencialmente, pelas seguintes vias: Av. Guarda-Mor Lôbo
Viana, Av. Antônio Januário do Nascimento, Rua do Cais e Av. do Outeiro – vias
coincidentes com a Rod. SP-055 –, em que esta última dá acesso direto à portaria do Porto
de São Sebastião. Outra opção de acesso ao Complexo ocorre por meio das avenidas
Guarda-Mor Lôbo Viana e Eng. Remo Corrêa Silva, em sequência, até encontrar a Av. do
Outeiro, por onde os veículos seguem até acessar a portaria.
» Acesso ferroviário: o Complexo Portuário em estudo não possui acesso ferroviário e não
há perspectivas de implantação de vias férreas na região, bem como não existem estudos
e projetos ferroviários que contemplem as instalações portuárias do Complexo.
» Acesso aquaviário: o acesso é realizado pelo canal de São Sebastião, o qual possui 19,8
km de extensão, com profundidades variando de 16 a 40 metros. Este canal divide-se
entre o trecho que se inicia na Barra Norte – com largura mínima de 550 m, profundidade
mínima de 18 m e calado máximo autorizado de 14 m – e o que se inicia na Barra Sul –
com largura mínima de 300 m, profundidade mínima de 25 m e calado máximo autorizado
de 23 m. Na bacia de evolução localizada em frente ao Porto de São Sebastião, o calado
máximo autorizado é de 9,5 m. Ressalta-se que não há restrições quanto às dimensões das
embarcações para as manobras nessa bacia, assim como para as áreas de evolução
utilizadas para atracar no Tebar, onde também não há limitações referentes à
profundidade, calado e FAQ, em virtude de possuírem profundidade acima de 26 m.
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2.

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS

O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas do Complexo Portuário de São Sebastião. A metodologia de projeção da demanda toma
como ponto de partida as projeções realizadas pelo Plano Nacional de Logística Portuária
(PNLP), que se constitui como o principal instrumento de planejamento estratégico do setor
portuário nacional. Apesar desta complementaridade com o PNLP, o Plano Mestre é voltado à
unidade portuária e, neste sentido, exige que sejam discutidas questões específicas de cada
Complexo.

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

» Choque Tipo 1: Pondera alternativas de crescimento do PIB do Brasil e de seus principais
parceiros comerciais. Para a elaboração dos cenários otimista e pessimista, considera-se o
desvio médio e a elasticidade do PIB do Brasil e de seus principais parceiros comerciais,
projetados por The Economist Intelligence Unit.
» Choque Tipo 2: Apresenta caráter qualitativo, com base nas entrevistas realizadas às
instituições e ao setor produtivo. Esse choque visa incorporar à projeção de demanda
mudanças de patamar de volume movimentado em decorrência de possíveis
investimentos em novas instalações produtivas, como novas plantas e expansões de
unidades fabris já existentes. Destaca-se o fato de que tais investimentos são avaliados a
partir de documentos que comprovem o início/andamento desses investimentos, como
cartas de intenção e estudos prévios, além da concretização do investimento em si.

2.2. PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Composto pelas instalações do Porto Público e pelo TUP Almirante Barroso –
Terminal Aquaviário de São Sebastião (Tebar) –, o Complexo Portuário de São Sebastião se
destaca principalmente na movimentação de granéis líquidos combustíveis, sendo o principal
complexo brasileiro utilizado para a movimentação de petróleo. Essa movimentação é
realizada pelo Tebar, responsável por 84% do total movimentado pelo Complexo. Além disso,
o Complexo também é o principal destino brasileiro das importações de barrilha, importante
insumo para as indústrias de vidro e sabão (ANTAQ, 2017a).
Por estar instalado próximo do maior mercado consumidor brasileiro e das indústrias
instaladas no Vale do Paraíba (SP), o Complexo apresenta-se como uma opção viável para o
escoamento da produção local. Em relação à área de influência, o Complexo de São Sebastião
engloba os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (ALICEWEB, 2017), com
destaque para a região do Vale do Paraíba, a qual inclui cidades importantes do estado do Rio
de Janeiro, como Resende (polo da indústria automobilística), bem como a região do ABC
Paulista, Região Metropolitana da Grande São Paulo e o estado de Goiás (PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO, [2017]a).
O infográfico da Figura 5 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação
do Complexo Portuário, bem como a lista das cargas relevantes a serem analisadas neste Plano
Mestre. Observa-se que o histórico do Complexo tem sido de queda nas movimentações, de
8% entre os anos de 2012 a 2016. Em termos relativos, as cargas gerais foram a natureza de
carga com maior redução, com queda de 60% nas movimentações no período analisado,
seguida pelos granéis sólidos vegetais, com queda de 20%, e granéis sólidos minerais, com
queda de 17%. Com relação aos produtos, a barrilha, o gado vivo e os derivados de petróleo
foram os únicos que apresentaram crescimento no período observado, com um incremento de
16%, 734% e 8%, respectivamente.
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Figura 5 – Características de movimentação do Complexo Portuário de São Sebastião (2016)
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito aos sentidos de navegação, o Complexo Portuário de São
Sebastião se caracteriza pela predominância dos desembarques, que representaram, em
média, 95% do total das operações realizadas. Do mesmo modo, a cabotagem é o tipo de
navegação preponderante, responsável por 85% das operações do Complexo. Nota-se que tais
dados sofrem influência dos grandes volumes de granéis líquidos combustíveis, os quais
representaram, em 2016, 99% do volume movimentado pelo Complexo. Assim, a relevância
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dessa natureza de carga para o Complexo fez com que o mesmo tenha sofrido impacto
significativo em sua movimentação com a crise econômica de 2015.
Ao analisar apenas os dados referentes ao Porto de São Sebastião, é possível verificar
que os granéis sólidos minerais se constituem na principal natureza de carga, seguida pelos
granéis vegetais. Além disso, considerando apenas o Porto Público, há o predomínio da
navegação de longo curso, com destaque para os desembarques. A Figura 6 exibe as principais
características da movimentação portuária do Complexo. O Apêndice 1 apresenta o histórico
de movimentação das cargas relevantes no Complexo entre os anos de 2012 e 2016 para cada
instalação portuária.
No ano de 2016, o Complexo Portuário de São Sebastião movimentou um total de 47
milhões de toneladas. As principais naturezas de carga movimentadas no Complexo são os granéis
líquidos combustíveis e os granéis sólidos minerais, que juntas representaram 99% da movimentação
total em 2016, apresentando participação relativa de 98,7% e 0,8%, respectivamente. Acerca dos
principais produtos, como destacado anteriormente, as movimentações predominantes neste
Complexo são as de petróleo, de derivados de petróleo e de barrilha.
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A Figura 6 apresenta as principais características e os resultados de projeção de
demanda do Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 6 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)1

A Tabela 1 detalha o volume de cargas projetado para o Complexo Portuário em
análise até 2060, tendo como ano-base 2016.

1

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

Carga

Tipo de
navegação

2016 (t)

2020 (t)

2025 (t)

2030 (t)

2035 (t)

2040 (t)

2045 (t)

2050 (t)

2055 (t)

2060 (t)

Graneis líquidos combustíveis

46.089.983

61.110.064

69.251.612

76.616.248

84.514.016

91.752.456

96.913.422

101.503.844

105.587.189

109.199.336

Petróleo

Cabotagem

Desembarque

34.961.259

46.654.636

51.690.700

57.598.208

64.498.802

70.890.102

75.256.071

79.060.845

82.357.966

85.183.991

Petróleo

Cabotagem

Embarque

638.978

703.917

745.974

789.023

830.410

867.557

901.825

935.654

969.536

1.003.412

Petróleo

Longo Curso

Embarque

2.012.857

2.599.468

3.058.231

3.427.490

3.589.129

3.668.784

3.743.322

3.817.965

3.892.637

3.967.310

Petróleo

Longo Curso

Desembarque

1.881.521

3.467.613

5.523.060

5.893.088

6.007.675

6.088.498

6.161.332

6.233.526

6.305.705

6.377.884

Cabotagem

Desembarque

4.729.147

5.126.120

5.517.129

5.994.063

6.464.391

6.925.260

7.360.873

7.790.064

8.219.644

8.649.150

Cabotagem

Embarque

1.113.326

1.450.382

1.564.391

1.704.155

1.855.287

1.992.579

2.123.320

2.252.374

2.381.547

2.510.698

Longo Curso

Desembarque

752.895

1.107.929

1.152.126

1.210.221

1.268.323

1.319.676

1.366.679

1.413.415

1.460.154

1.506.891

Granel sólido mineral

362.418

394.476

411.735

429.849

446.468

461.000

474.198

488.288

502.829

517.397

Barrilha

Longo Curso

Desembarque

279.617

277.496

289.531

302.206

313.911

324.227

333.650

343.436

353.531

363.644

Sulfatos

Longo Curso

Desembarque

82.800

116.980

122.204

127.642

132.557

136.774

140.548

144.852

149.298

153.753

124.037

132.659

141.473

150.962

159.908

167.938

175.388

183.241

191.371

199.518

124.037

132.659

141.473

150.962

159.908

167.938

175.388

183.241

191.371

199.518

106.216

129.225

140.102

150.213

160.458

170.543

180.296

189.920

199.537

209.153

Derivados de
petróleo
(exceto GLP)
Derivados de
petróleo
(exceto GLP)
Derivados de
petróleo (exceto
GLP)

Sentido

Granel sólido vegetal
Malte e cevada

Longo Curso

Desembarque

Carga geral
Veículos

Longo Curso

Embarque

59.288

71.369

78.363

85.127

91.588

97.637

103.148

108.502

113.849

119.195

Veículos

Longo Curso

Desembarque

10.400

14.492

16.346

16.964

18.090

19.697

21.602

23.531

25.458

27.385

Longo Curso

Embarque

16.455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Longo Curso

Desembarque

-

38.034

39.375

41.281

43.175

44.950

46.678

48.405

50.132

51.858

Longo Curso

Embarque

15.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos
Gado vivo
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Natureza
de carga

Tipo de
navegação

Carga

Sentido

2016 (t)

2020 (t)

2025 (t)

2030 (t)

2035 (t)

2040 (t)

2045 (t)

2050 (t)

2055 (t)

2060 (t)

Outros

-

-

402.026

528.826

598.055

660.982

728.235

789.824

834.048

873.564

908.883

940.288

Total

-

-

47.079.804

62.289.920

70.536.959

78.001.413

86.001.480

93.333.501

98.568.483

103.229.374

107.379.711

111.054.978

Tabela 1 – Projeção de demanda de cargas em toneladas e passageiros no Complexo Portuário de São Sebastião entre os anos de 2016 (observada) e 2060 (projetada)
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Até 2060, espera-se que no cenário tendencial a demanda para o Complexo
apresente taxa média de crescimento de 1,6% ao ano, alcançando um total de 111,1 milhões
de toneladas. Até o final do período de planejamento, tem-se a expectativa de que não
ocorram mudanças significativas nas participações relativas das cargas, sendo que em 2060 os
granéis líquidos combustíveis sigam como a principal natureza de carga no Complexo.
No caso do Complexo Portuário de São Sebastião, foram aplicados os choques do
tipo 1 e do tipo 2. No choque tipo 2 considerou-se, no cenário otimista, a perspectiva de
movimentação de contêiner e maiores volumes de veículos, tendo em vista a consolidação das
obras de expansão previstas para o Complexo, conforme detalhado na seção 3.1.3. Os
resultados da projeção tendencial e dos cenários otimista e pessimista, para o Complexo
Portuário de São Sebastião, de modo agregado, estão ilustrados no Gráfico 12.

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

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média,
1,6% ao ano, entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,9% ao ano; já no cenário
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,4% no mesmo período.
Nas seções subsequentes, estão descritas, com maior detalhamento, as projeções de
demanda por natureza de carga e por principais produtos3, bem como seus cenários.

2
3

A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 2.
A memória de cálculo da projeção de demanda por produto encontra-se no Apêndice 3.
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2.3. GRANEL LÍQUIDO COMBUSTÍVEL
O Complexo Portuário de São Sebastião é um dos principais na movimentação de
granel líquido combustível em termos nacionais (ANTAQ, 2017b). Em 2016, entre as cargas
relevantes, o Complexo Portuário movimentou 47 milhões de toneladas de granéis líquidos
combustíveis, tendo como principais produtos:

Entre 2012 e 2016, essa natureza de carga apresentou uma queda de 8% na sua
movimentação, o que representa uma taxa média de crescimento de -2,4% ao ano. Esses
valores são influenciados pela preponderância do petróleo, que representa 85% do volume de
granel líquido. Com relação aos derivados de petróleo, houve um incremento de 8% na
movimentação no período. O Gráfico 2 apresenta os valores observados e projetados da
movimentação de granéis líquidos combustíveis no Complexo Portuário de São Sebastião.

Gráfico 2 – Evolução da movimentação de granéis líquidos combustíveis no Complexo Portuário de São
Sebastião por produto, observada (2012-2016) e projetada (2017-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em termos de participação relativa, o petróleo é o principal produto dessa natureza
de carga, representando, em média, 88% do total ao longo do período observado e projetado.
Os resultados da projeção de demanda indicam uma movimentação de cerca de 109 milhões
de toneladas de petróleo e derivados de petróleo em 2060, com uma taxa média de
crescimento de 1,6% ao ano. Desse modo, os granéis líquidos combustíveis devem apresentar
um incremento de 137% nos volumes movimentados entre 2016 e 2060.
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2.3.1. PETRÓLEO
A movimentação de petróleo no Complexo Portuário de São Sebastião ocorre no
Tebar, de propriedade da Transpetro. O TUP é responsável pelos maiores volumes de petróleo
movimentados no País (considerando as navegações de longo curso e cabotagem). Em 2016 a
movimentação de petróleo no Tebar foi de 39,5 milhões de toneladas (ANTAQ, 2017b).
As operações dessa carga ocorrem nos sentidos de embarque e desembarque tanto
na navegação de longo curso como na de cabotagem, sendo que os desembarques de
cabotagem corresponderam a 86% do volume de petróleo movimentado no Complexo
Portuário em 2016. Em seguida, aparecem os embarques de longo curso, com participação
relativa de 7%, e os desembarques de longo curso (5%). Na navegação de cabotagem, 82% da
movimentação tem como origem as bacias de Santos e Campos (ANTAQ, 2017b). No caso das
exportações, os principais destinos são o Uruguai (39%) e a China (35%) (ALICEWEB, 2017).
No período observado nota-se uma redução dos volumes da ordem de 14% entre os
anos de 2014 e 2016. Tal queda está associada ao contexto econômico brasileiro no período,
no qual a recessão econômica teve como impacto a redução de demanda pelo processamento
de petróleo. Além disso, segundo informações obtidas em visita técnica ao Complexo, o início
do envio de petróleo oriundo do pré-sal aos terminais localizados na Baia de Guanabara
também gerou impacto sobre a demanda do Complexo de São Sebastião.
Entretanto, os resultados da projeção de demanda indicam a recuperação do setor, em
decorrência das perspectivas de retomada do crescimento econômico. Desse modo, a
demanda de petróleo no Complexo deverá crescer a uma taxa média de 1,7% ao ano,
substancialmente impactada pelos desembarques de cabotagem, de modo que em 2060 o
volume movimentado pelo Complexo deverá atingir um total de 97 milhões de toneladas de
petróleo, um incremento de 144% em relação ao observado em 2016.
A Figura 7 demonstra os principais resultados da projeção de demanda de petróleo
no Complexo Portuário de São Sebastião.
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Figura 7 – Características da demanda de petróleo no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme mencionado anteriormente, os volumes de petróleo são transportados nos
sentidos de embarque e desembarque nas navegações de cabotagem e longo curso, sendo que
os desembarques visam ao atendimento das seguintes refinarias: Refinaria de Paulínia
(REPLAN), Refinaria Henrique Lage (REVAP), Refinaria Capuava (RECAP) e Refinaria Presidente
Bernardes (RPBC). O produto é recebido por meio de navio petroleiro e transferido às
refinarias por meio de oleodutos (TRANSPETRO, 2013). A Figura 8 mostra a localização e as
principais características das refinarias abastecidas pelo Complexo.
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Figura 8 – Refinarias abastecidas pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Petrobras (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em razão da elevada capilaridade da rede de dutos, das bases primárias e secundárias
de armazenagem, bem como da quantidade significativa de refinarias presentes no estado de
São Paulo, o Complexo Portuário de São Sebastião desempenha um papel de suma
importância no parque de refino nacional. Desse modo, destaca-se a vocação do Complexo
para a movimentação de petróleo, tanto nos embarques quanto nos desembarques, visto que
existe a necessidade de importação de petróleo, em razão da incompatibilidade da qualidade
do óleo produzido no Brasil com os projetos e processos das refinarias existentes. Isso ocorre
porque estes foram concebidos considerando óleos importados dos países do Oriente Médio e
da África, que são bem mais leves do que os encontrados nos campos brasileiros (ARAÚJO,
2006). Dessa forma, o Brasil necessita de importações de óleo leve e exporta o excedente de
óleos pesados.
A vocação do Complexo Portuário de São Sebastião na movimentação de petróleo se materializa nas
perspectivas de produção de óleo cru na Bacia de Santos, devido à proximidade em relação ao
Complexo. Destaca-se que a Bacia de Santos superou recentemente a Bacia de Campos em reservas
provadas, alcançando a marca dos 972,3 milhões de metros cúbicos de petróleo contra 912,7
milhões de metros cúbicos da Bacia de Campos (SAMORA, 2017).

Acerca dos cenários de demanda projetados, estima-se que o crescimento médio no
cenário tendencial será de 1,7% ao ano, enquanto que nos cenários otimista e pessimista essas
taxas serão de 2,0% e 1,4%, respectivamente.
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2.3.2. DERIVADOS DE PETRÓLEO (EXCETO GLP)
Em 2016, o Tebar movimentou 6,6 milhões de toneladas de derivados de petróleo no
Complexo Portuário de São Sebastião, fazendo com que este tenha sido o terceiro complexo
portuário mais relevante para esse produto em termos nacionais (ANTAQ, 2017b). Os
derivados são recebidos e expedidos a outros portos através de navios e também por meio do
Oleoduto Guararema-Paulínia (Osplan) (TRANSPETRO, 2013). Os principais produtos
movimentados no Tebar são a nafta, o óleo combustível, o diesel e a gasolina (PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO, [2017]b).
Em relação às principais operações, os desembarques e embarques de cabotagem
representaram 72% e 17% do total movimentado, respectivamente, enquanto os
desembarques de longo curso corresponderam a 11% do total (ANTAQ, 2017b). Em termos de
produtos, destaca-se que o Complexo realiza principalmente o embarque de diesel e o
desembarque de nafta (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, [2017]b). Os volumes importados têm
como principais origens Argélia (24%), Argentina (18%) e Peru (15%). A cabotagem tem origem
nos portos de Rio de Janeiro, Suape e Vitória, e os principais destinos são os portos de Suape,
Itaqui e Fortaleza (ANTAQ, 2017b).
A expectativa de movimentação de derivados de petróleo no Complexo Portuário de
São Sebastião é de 13 milhões de toneladas em 2060, com destaque para os desembarques,
que terão participação relativa de 80% no total movimentado.
As perspectivas do mercado de derivados de petróleo apontam para um cenário de aumento
das importações em termos nacionais. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), as importações de derivados entre janeiro e julho de 2017 estão em
um patamar 27% acima do observado para o mesmo período de 2016 (ANP, 2017). Isso se dá em razão
de fatores como a política de preços praticada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que estabelece a
paridade de preços entre os mercados doméstico e internacional, fazendo com que empresas privadas
passem a ter melhores condições para atuar no mercado de derivados; e também em razão de não
haver perspectiva de novos investimentos na área de refino, conforme indicado no Plano de Negócios
da Petrobrás (2017-2021) (PETROBRAS, 2016). Isso, associado à retomada do crescimento econômico e
à expansão do consumo interno, resultará em maior dependência do produto importado. Ainda,
segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), o déficit de combustíveis no
Brasil pode quadruplicar até 2030, podendo haver a necessidade de importação de 1,2 milhão de barris
por dia caso não se consiga aumentar a capacidade produtiva nacional desses derivados (IBP, 2016).
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A Figura 9 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 9 – Características da demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O comportamento da movimentação projetada
está relacionado ao novo posicionamento de mercado
Com relação aos resultados
da Petrobras, descrito anteriormente. A nova política de
da projeção de demanda,
preços acarreta como consequência a estabilização da
nota-se o significativo
capacidade produtiva das refinarias, em razão da
crescimento nos volumes de
competitividade dos combustíveis importados. No caso
desembarque de
do estado de São Paulo, por exemplo, com exceção da
cabotagem.
RECAP,
não
foram
observados
incrementos
significativos na produção de derivados (ANP, 2017). Desse modo, considerando-se ainda um
cenário de recuperação da economia brasileira, parte da demanda futura poderá ser suprida
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por produtos importados. Esses volumes deverão ser concentrados em complexos específicos
e chegarão ao Complexo de São Sebastião por meio da navegação de cabotagem.
Acerca dos cenários projetados, a demanda tendencial deverá apresentar uma taxa
média de crescimento de 1,3% ao ano, enquanto que nos cenários otimista e pessimista essas
taxas são de 1,6% e 1,0%, respectivamente.

2.4. GRANEL SÓLIDO MINERAL
Em 2016, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de São Sebastião
movimentou 362 mil toneladas de granéis sólidos minerais, grupo composto pelos seguintes
produtos:

O histórico dessa natureza de carga demonstra uma redução de 17% nos volumes
desembarcados no Complexo entre 2012 e 2016, o que representa uma taxa média de
crescimento de -1,7% ao ano. Tal queda está associada ao arrefecimento da demanda por
sulfatos (-47%) no período. No Gráfico 3 é possível observar a evolução da movimentação
dessas cargas no período observado (2012 a 2016) e projetado (2017 a 2060).

Gráfico 3 – Evolução da movimentação de granel sólido mineral no Complexo Portuário de São Sebastião
por produto, observada (2012-2016) e projetada (2017-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A barrilha é o produto de maior significância nessa natureza de carga, com
participação relativa de 71% ao longo do período observado e projetado.
Os resultados da demanda projetada de granéis sólidos minerais apontam para um
total de 517 mil toneladas em 2060, um incremento da ordem de 43% dos volumes em relação
ao ano 2016. Tal demanda deverá crescer a uma taxa média de 0,8% ao ano.
Nos itens a seguir são detalhadas as projeções de demanda por grupo de produtos.
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2.4.1. BARRILHA
O Complexo Portuário de São Sebastião é responsável por 26% da movimentação
nacional de barrilha, a qual ocorre basicamente no sentido de desembarque de longo curso
(ANTAQ, 2017b). Em 2016, no Complexo Portuário de São Sebastião foram desembarcadas
279,6 mil toneladas de barrilha. A operação desse produto ocorre no cais público do Porto de
São Sebastião e é realizada pelo Grupo Pronave.
Acerca do consumo interno de barrilha, salientase que este depende essencialmente da importação, dado
que o Brasil não produz barrilha desde 2006, quando a
Companhia Nacional de Álcalis, localizada em Arraial do
Cabo (RJ), única fábrica produtora existente no País, foi
desativada.

A demanda de barrilha no
Complexo Portuário está
associada às indústrias de
vidro e sabão, localizadas
no Vale do Paraíba, interior
de São Paulo, e na Região
Metropolitana de São Paulo.
Destaca-se que o estado de
São Paulo concentra cerca
de 49% dos trabalhadores
das indústrias de fabricação
de vidros e sabão (BRASIL,
2015a).

Nos últimos anos, as movimentações de barrilha
no Porto têm crescido a um ritmo lento. De acordo com
informações obtidas em visita técnica ao Complexo, isso
ocorre, pois, parte da demanda do estado de São Paulo tem
sido importada pelo Porto de São Francisco do Sul (SC), em
virtude da existência de um imposto de importação
reduzido, o que torna a operação competitiva, mesmo considerando o frete rodoviário até São
Paulo.
O produto importado pelo Complexo de São Sebastião tem como principais origens
Estados Unidos (77%) e Espanha (12%). Os municípios de destino estão localizados no estado
de São Paulo, sendo os principais: Jacareí (35%), São Paulo (16%) e Guaratinguetá (13%)
(ALICEWEB, 2017).
A projeção de demanda indica que, apesar da queda evidenciada a partir de 2014, o
mercado de barrilha na região de influência do Complexo tende a se recuperar, atingindo em
2025 valor semelhante ao pico do período observado (2014). Esse crescimento se dará por
meio de uma taxa média de 0,7% ao ano até 2060, com um incremento de 30% em relação aos
volumes movimentados em 2016.
Considerando-se ainda os cenários de demanda projetados, para além da taxa média
de crescimento 0,7% no cenário tendencial, o crescimento nos cenários otimista e pessimista
aponta para taxas médias de 0,9% e 0,4%, respectivamente.
A Figura 10 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de barrilha no Complexo Portuário de São Sebastião.
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Figura 10 – Características da demanda de barrilha no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.4.2. SULFATOS
O sulfato apresenta diversas aplicações industriais, sendo utilizado na produção de
celulose (no processamento de polpa de madeira), de vidros, de detergentes e de corantes
para tecidos, bem como no processo de secagem de óleos. De modo geral, o mercado
consumidor de sulfato é semelhante ao da barrilha, apesar de a indústria de sabão ter maior
demanda com relação ao sulfato.
O Complexo Portuário de São Sebastião foi o terceiro principal na movimentação do produto em
2016, em termos nacionais, com participação relativa de 10% (82,8 mil toneladas) (ANTAQ, 2017b).
Tais volumes foram movimentados apenas no sentido de importação.

De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo Portuário, os
principais destinos do sulfato importado são as fábricas da empresa Ypê, localizadas em
Amparo e Salto, ambas no estado de São Paulo, e da empresa de produtos químicos Quirey do
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Brasil, situada no mesmo estado. Desse modo, os principais destinos dos desembarques de
sulfatos no Complexo são: Amparo (49% do total), Salto (43%) e São Paulo (8%).
No período observado (2012 a 2016), nota-se uma queda de 47% na movimentação
de sulfato no Complexo. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de
Limpeza e Afins (ABIPLA), tal redução está associada à uma menor demanda em decorrência
de fatores como a recessão da economia brasileira e a migração do consumo à produtos
substitutos para a limpeza de roupas e louças (ABIPLA, 2016).
A Figura 11 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de sulfatos no Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 11 – Características da demanda de sulfatos no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo informações obtidas em visita técnica ao Complexo, o ano de 2017 deverá
apresentar uma movimentação menor em relação a 2016 como decorrência de um contrato
assinado pelos importadores com o Porto de Santos. Entretanto, há perspectiva de que haja
recuperação na demanda, em que o volume em 2060 deve ser semelhante ao pico observado
em 2012, de aproximadamente 155 mil toneladas. Esse volume representa um incremento de
86% em relação ao observado em 2016.
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No que se refere aos cenários de demanda, a projeção tendencial indica uma taxa
média de crescimento de 1,1% ao ano. Para os cenários otimista e pessimista, essa taxa está
prevista para 1,3% e 0,8%, respectivamente.

2.5. GRANEL SÓLIDO VEGETAL
As movimentações de malte e cevada representam a totalidade dos volumes de granel
sólido vegetal do complexo portuário. Em 2016 foram desembarcadas 124 mil toneladas no cais
público de São Sebastião, que corresponde a 9% do total movimentado no país (ANTAQ, 2017b).
Esse valor representa uma queda de 20% em relação à movimentação observada no ano de 2012.

2.5.1. MALTE E CEVADA
A cevada é um dos principais insumos necessários para a obtenção do malte. O Brasil
é deficitário na produção de ambos os produtos, sendo dependente do mercado externo para
prover a demanda. Isso ocorre, no caso da cevada, em razão de fatores como a concorrência
com o trigo para a obtenção de área de plantio, o baixo preço do grão no mercado
internacional e os altos riscos da produção relacionados principalmente às exigências
climáticas para a produção (SOBCZAK, 2013).
O desembarque de malte e
cevada no Complexo
Portuário de São Sebastião
é destinado à empresa
Malteria do Vale, localizada
em Taubaté (SP).

A empresa possui capacidade produtiva de 115
mil toneladas por ano e atende às cervejarias Heineken e
Petrópolis. Em 2016 foram importadas 124 mil toneladas
de malte e cevada no Complexo. Acerca da origem desses
produtos, em 2016, para o malte os principais países foram
Alemanha e França, enquanto que a cevada é importada da
Argentina e do Uruguai (ALICEWEB, 2017).

Os anos de 2015 e 2016 foram de queda nas vendas e no valor do preço por litro da
cerveja (BLENKINSOP, 2017). O histórico dos volumes desembarcados no Complexo de São
Sebastião mostra uma redução de 20% entre os anos de 2014 e 2016, evidenciando o contexto
de redução do consumo doméstico. Entretanto, com as perspectivas de melhoria na economia,
redução da inflação e melhoria na renda dos consumidores, os resultados da demanda
projetada de malte e cevada no Complexo demonstram a retomada do volume de
desembarques. Desse modo, em 2060 espera-se que a movimentação atinja 200 mil toneladas.
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A Figura 12 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de malte e cevada no Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 12 – Características da demanda de malte e cevada no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por fim, foram realizados cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados
obtidos estão ilustrados na Figura 12. No cenário tendencial, a taxa média de crescimento
projetada é de 1,0%. Considerando um cenário otimista, as importações de malte e cevada no
Complexo apresentam crescimento de 1,3% em média ao ano. Já no cenário pessimista, a taxa
média é de 0,7%.
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2.6. CARGA GERAL
Em 2016, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de São Sebastião
movimentou 110,2 mil toneladas de carga geral, grupo que inclui as seguintes cargas:

No Gráfico 4 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no
período observado (2012 a 2016) e projetado (2017 a 2060).

Gráfico 4 – Evolução da movimentação de carga geral no Complexo Portuário de São Sebastião por
produto, observada (2012-2016) e projetada (2017-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No período entre 2012 e 2016, as cargas gerais apresentaram a queda mais
significativa entre as naturezas de carga do Complexo, de 60% nos volumes. Entre os produtos
contidos nessa natureza, veículos e gado vivo tiveram incremento nos volumes movimentados,
de 97% e 734%, respectivamente, com taxas médias de crescimento de 17,4% e 52,5% ao ano.
Já os produtos siderúrgicos apresentaram queda de 91% na movimentação portuária.
Com relação aos resultados da projeção de demanda, a movimentação de carga geral
deverá atingir aproximadamente 200 mil toneladas em 2060, com taxa média de crescimento
de 1,2% ao ano.
Nos itens a seguir são detalhadas as projeções de demanda por grupo de produtos.
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2.6.1. VEÍCULOS
O Brasil é, atualmente, o sétimo maior mercado consumidor de veículos do mundo.
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2017),
em 2016 foram licenciados pouco mais de 1,8 milhão de novos veículos nacionais (entre
veículos leves, caminhões e ônibus) e 267 mil importados. Nesse ano as movimentações de
veículos no Complexo Portuário de São Sebastião foram de aproximadamente 70 mil
toneladas, equivalente a 27,5 mil unidades4, contemplando embarques e desembarques de
longo curso. O Complexo Portuário de São Sebastião movimenta automóveis das montadoras
Fiat, General Motors (GM), Peugeot, Volkswagen e Citroën.
Acerca das exportações, os municípios de origem
em 2016 foram São José dos Campos (SP), onde está
localizada uma unidade produtiva da GM, respondendo
por 60% do volume exportado; Betim (MG), que conta
com uma unidade produtiva da Fiat, com participação de
18%; Porto Real (RJ), onde está localizada uma unidade
produtiva da Peugeot-Citroën, com 17%; e Taubaté (SP),
com 4%, onde se encontra uma planta produtiva da
Volkswagen. Os veículos têm como destino Argentina
(74%) e México (26%) (ALICEWEB, 2017).

No período observado (2012
a 2016), as movimentações
de veículos no Complexo
tiveram um incremento de
97% nos volumes, e os fluxos
de exportação
apresentaram maior
relevância, com
participação relativa de 68%
no horizonte observado.

Com relação às importações, os municípios de destino são Betim (58%), São José dos
Campos (25%) e Extrema (MG), com participação relativa de 18%. Destaca-se que a Argentina
é o principal país de origem das importações de veículos do Complexo Portuário de São
Sebastião em 2016, respondendo por 99,9% do total em 2016 (ALICEWEB, 2017).
Acerca do mercado automobilístico, em termos nacionais, houve significativa retração
das vendas internas e do total produzido desde 2014. Tal movimento fez com que o setor
retornasse ao patamar de 11 anos antes, pois, em 2016 registrou-se o volume de vendas
realizado em 2006 (SODRÉ, 2017).
Questões como a crise econômica argentina em 2014, a desvalorização do real
(prejudicial à importação de componentes automotivos) e a queda do consumo interno em
função do arrefecimento da economia brasileira, a partir de 2015, ocasionaram a parada de
linhas de montagem nas principais montadoras instaladas no País, bem como a queda da
exportação e importação de veículos em geral.
Entretanto, já para o ano de 2017, a expectativa é de retomada do mercado, com
aumento das vendas externas, que poderão atingir o maior nível já registrado pelo setor
(ALERIGI JUNIOR, 2017).

4

Para conversão dos valores de veículos de toneladas para unidades, foi utilizada a proporção média do peso bruto
por unidade observada em 2016, conforme dados do AliceWeb (2017).
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A Figura 13 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de veículos no Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 13 – Características da demanda de veículos no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Entre os investimentos localizados na área de influência direta do Complexo Portuário
de São Sebastião, destacam-se:
» A Chery (China) anunciou um investimento de US$ 100 milhões entre os anos de 2015 e
2017 para a produção de um novo modelo na planta de Jacareí (SP).
» A Hyundai (Coreia do Sul) anunciou R$ 100 milhões para investir em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) em Piracicaba (SP).
» A GM (EUA) anunciou um investimento de R$ 6,5 milhões para o desenvolvimento de uma
nova linha de veículos, com início da produção previsto para 2019.
» A Mercedes-Benz (Alemanha) anunciou R$ 600 milhões entre os anos de 2015 e 2018 em
investimentos na fábrica de Iracemápolis (SP).
» A Volkswagen (Alemanha) anunciou um investimento de R$ 460 milhões para o
desenvolvimento de uma nova tecnologia de motores em São Carlos (SP).
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» Ampliação da fábrica da Toyota (Japão) em Porto Feliz (SP), com previsão de conclusão em
2019 e investimentos de R$ 600 milhões.
» Inauguração da fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia (RJ), com capacidade produtiva de
24 mil unidades/ano e investimentos de R$ 750 milhões. (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2017).

De acordo com informações obtidas em visita técnica, no contexto presente, devido
ao cenário de redução na demanda de contêineres no Porto de Santos, esse complexo tem
atraído a movimentação de cargas Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) por meio da aplicação de tarifas
mais competitivas do que as praticadas por São Sebastião. Além disso, atualmente apenas três
armadores possuem navios de dimensões compatíveis com o calado máximo operacional de
São Sebastião, o que dificulta a expansão da movimentação de veículos. Entretanto, há
perspectiva de atração de outras montadoras para o Complexo, em razão de fatores como um
menor tempo de espera dos navios em comparação a Santos, o que eleva a competitividade
de São Sebastião por reduzir os custos da operação de veículos.
Desse modo, a projeção de demanda de veículos para o Complexo Portuário de São
Sebastião é de 147 mil toneladas (cerca de 86 mil unidades) em 2060, com uma taxa média de
crescimento de 1,4% ao ano, um incremento de 110% em comparação ao valor movimentado
em 2016. Destaca-se que as exportações são o sentido de maior representatividade, com
participação relativa de 81% em 2060.
Por fim, foram realizados cenários de demanda para o Complexo, cujos resultados
obtidos estão ilustrados na Figura 13. Considerando um cenário otimista, a movimentação de
veículos no Complexo apresenta uma taxa de crescimento de 2,6% em média ao ano. Já no
cenário pessimista, essa taxa é de 1,3%.

2.6.2. PRODUTOS SIDERÚRGICOS
A movimentação de produtos siderúrgicos no Complexo ocorre predominantemente
no sentido de desembarques de longo curso. Contudo, em 2016, a única movimentação
registrada no Complexo foi de cerca de 16 mil toneladas exportadas. Esses produtos
correspondem a aços laminados planos, e tiveram como origem o Rio de Janeiro (ALICEWEB,
2017). Destaca-se que essa movimentação tem caráter atípico, e que deve cessar no horizonte
de projeção.
Considerando-se as movimentações realizadas no ano de 2015, as importações no
Complexo corresponderam a um total de 120 mil toneladas (ANTAQ, 2017b). Historicamente, os
produtos desse grupo possuem origens heterogêneas, sendo compostas majoritariamente por
países do continente europeu (ALICEWEB, 2017). O principal destino é a cidade de
Pindamonhangaba (SP), onde se localiza uma unidade produtiva de aços especiais da Gerdau, na
qual os produtos importados são beneficiados e vendidos no mercado interno (ROSTÁS, 2017).
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A Figura 14 detalha os principais aspectos referentes à movimentação e projeção de
demanda de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 14 – Características da demanda de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Devido à conjuntura econômica recente, com retração da demanda e do PIB brasileiro,
as importações desses produtos tiveram uma redução substancial nos anos recentes, mais
especificamente em 2016. Porém, espera-se que, com a retomada da atividade econômica, o
ritmo das importações no Complexo eleve-se gradualmente, atingindo já em 2017 cerca de 30
mil toneladas e 52 mil toneladas em 2060. Assim, a taxa de crescimento médio anual dessa
carga deve ser de 0,87%.
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2.6.3. GADO VIVO
A movimentação de gado vivo no Complexo Portuário de São Sebastião foi de 15 mil
toneladas em 2016. Destaca-se que, conforme informações obtidas em visita técnica ao
Complexo, 2016 foi um ano atípico em comparação com anos anteriores, sendo que o volume
elevado é resultado de problemas no Complexo Portuário de Vila do Conde, que teve as
operações suspensas em razão do naufrágio de um navio com 5 mil cabeças de gado em 2015.
Ainda de acordo com informações obtidas em visita técnica, a movimentação de gado
vivo no Complexo de São Sebastião, comparada às condições apresentadas por Vila do Conde,
é mais cara. Além disso, o terminal de Vila do Conde possui como vantagem a localização mais
próxima do destino final desse tipo de movimentação.
Desse modo, a perspectiva é de que até o ano de 2017 essa movimentação se encerre
no Complexo, tendo em vista a retomada dos embarques pelo Complexo Portuário de Vila do
Conde.
O Gráfico 5 exibe os valores relativos ao histórico de movimentação de gado vivo no
Complexo Portuário de São Sebastião e os resultados da projeção de demanda (considerandose apenas o ano de 2017).

Gráfico 5 – Movimentação de gado vivo no Complexo Portuário de São Sebastião observada (2012-2016)
e projetada (2017) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.7. CARGAS PERSPECTIVAS: CONTÊINER E VEÍCULOS
Para o presente estudo de demanda considera-se a perspectiva de movimentação de
contêineres no Complexo Portuário de São Sebastião. Tal consideração está embasada na
expectativa de implementação de obras de expansão no Porto Público, que possibilitarão a
operação de contêineres e a expansão da movimentação de veículos. O projeto, que possui
Licença Prévia (LP), consiste na construção de um terminal multicargas destinado à
movimentação de contêineres, veículos, granéis líquidos, granéis sólidos e carga geral,
segundo informações obtidas da Autoridade Portuária do Porto de São Sebastião. Para o
cenário em análise, considera-se como horizonte de início das operações da nova estrutura o
ano de 2022. Mais detalhes sobre esse projeto podem ser conferidos na seção 3.1.3.
Acerca dos resultados obtidos para a movimentação de contêineres, assume-se como
premissa a migração de serviços de longo curso atuantes no mercado asiático, que atualmente
utilizam o Complexo Portuário de Santos, para o Complexo Portuário de São Sebastião. Tal
cenário tem como hipótese a oferta de melhores tarifas e serviços portuários em São
Sebastião.
Ressalta-se também que esse cenário de migração tem por base informações obtidas
em visita técnica ao Complexo e, além disso, dependem da efetivação da infraestrutura
necessária para a movimentação desse produto. A Tabela 2 demonstra os serviços e os
armadores considerados:
Serviço

Armadores

ASAS SL1

Cosco

ASAS SL2
IPANEMA

Hapag Lloyd
Hyundai Merchant
Marine
Mitsui Osk
Yang Ming Line

GS1/USGUF
NWC/SAECS I SERVICE
ANDES/CONOSUR/NEWSACS
Tango

Evergreen

Tabela 2 – Relação de linhas e armadores com atuação na Ásia e no Complexo Portuário de Santos
Fonte: Datamar (2017)5. LabTrans/UFSC (2017)

Embora a projeção de demanda tenha sido calculada inicialmente em toneladas, neste
tópico serão apresentadas as análises de contêineres em TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent
Unit). Para conversão dos valores projetados (2022-2060), foram utilizados os fatores de
conversão calculados a partir de dados do ano-base (2016) para o Complexo Portuário de Santos,
apresentados na Tabela 3.
Sentido
Embarque
Desembarque

5

Tipo de navegação
Longo curso
Longo curso

t/TEU
11,79
10,01

Dados referentes a setembro de 2017.
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Tabela 3 – Fatores de conversão de tonelada para TEU de contêineres adotados para o Complexo
Portuário de São Sebastião (2016)
Fonte: CODESP (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base no exposto, apresenta-se no Gráfico 6 os resultados da demanda projetada
para a movimentação de contêineres no Complexo Portuário de São Sebastião.

Gráfico 6 – Cargas perspectivas: projeção de demanda de contêineres no Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os resultados da demanda projetada demonstram relativo equilíbrio entre os fluxos de
importação e exportação, com leve predominância deste último, que possui participação
média de 56% ao longo do período projetado.
Nesse cenário, a movimentação de contêineres no Complexo atinge aproximadamente um milhão
de TEU em 2060, com uma taxa média de crescimento de 2,2% ao ano.

O resultado alternativo projetado para veículos leva em consideração a demanda alocada
para o Complexo Portuário de São Sebastião num contexto de custos equivalentes aos do Complexo
Portuário de Santos. Nesse cenário, onde se destacam os volumes destinados à exportação, a
movimentação de veículos no Complexo de São Sebastião deve atingir 626 mil toneladas, cerca de
449 mil unidades, em 2060. Os valores projetados são apresentados no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Cargas perspectivas: Projeção de demanda de veículos no Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).
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3.

INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Este capítulo apresentará a infraestrutura disponível (estrutura de abrigo, acostagem,
armazenagem, equipamentos e utilidades), os fluxos de embarque e desembarque, os indicadores
operacionais das cargas movimentadas no ano-base de 2016 e a capacidade de movimentação e
armazenagem no ano-base e para os anos futuros do Complexo Portuário de São Sebastião.
Nesse sentido, são analisados os aspectos referentes às operações de barrilha,
sulfatos, veículos, produtos siderúrgicos, gado vivo e malte e cevada realizadas no Porto
Público de São Sebastião, e de petróleo e seus derivados no Terminal Aquaviário de São
Sebastião, conforme exposto no Capítulo 0.

3.1. PORTO PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO
Nesta seção são descritas as características da infraestrutura portuária, estudos e
projetos, além da análise das operações portuárias realizadas no Porto de São Sebastião.

3.1.1. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Os itens a seguir descrevem as principais características da infraestrutura portuária
do Porto de São Sebastião, destacando-se as obras de abrigo, infraestrutura de acostagem,
instalações de armazenagem, equipamentos portuários e utilidades.

3.1.1.1. Obras de abrigo
O Porto de São Sebastião não se utiliza de obras de abrigo por ser protegido
naturalmente pela Ilhabela, localizada em frente à estrutura do Complexo.

3.1.1.2. Infraestrutura de acostagem
A infraestrutura de acostagem do Porto de São Sebastião consiste em um píer discreto com
cinco berços de atracação, denominados 101, 201, 202, 203 e 204. A estrutura do píer é estaqueada e
sua pavimentação é mista, com áreas em concreto e outras em blocos intertravados.
A Tabela 4 traz especificações a respeito da infraestrutura de cais do Porto de São
Sebastião:
Comprimento
do berço (m)

Profundidade
de atual (m)

101

275

10,0

Veículos, granéis e carga geral

201

50

7,0

Carga geral e de apoio

202

75

5,0

Carga geral e de apoio

203

85

5,0

Carga geral e de apoio

204

100

5,0

Carga geral e de apoio

Berço

Destinação operacional

Tabela 4 – Infraestrutura de acostagem do Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O Berço 101 está localizado na parte externa do píer, em frente ao Canal de São
Sebastião, e possui uma extensão de 150 m de cais, estendido na direção sul por mais 125 m
através de três dolfins, perfazendo o total de 275 m de comprimento acostável. A
movimentação de todas as principais cargas do porto ocorre através do Berço 101. Nos demais
berços, atracam embarcações de menor porte, as quais operam carga geral e de apoio.
Na Figura 15, observa-se a estrutura de acostagem do Porto de São Sebastião, onde é
possível identificar os berços supracitados.

Figura 15 – Cais Público do Porto de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.1.1.3. Infraestrutura de armazenagem
Como o Porto opera cargas de naturezas diferentes, como Roll-on/Roll-off (Ro-Ro),
granéis sólidos e carga geral, sua retroárea está dividida em diversos tipos de estruturas de
armazenagem, tais como: pátios, armazéns e silos, que se encontram descritas nas próximas
seções.
A Figura 16 ilustra as instalações de armazenagem, as quais são descritas nas seções a
seguir.

Figura 16 – Instalações de armazenagem do Porto de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pátios
O Porto de São Sebastião conta com quatro pátios para o armazenamento de carga
geral e veículos, denominados Pátios 1, 2, 3 e 4. A capacidade estática de cada pátio varia de
acordo com a carga armazenada. A Tabela 5 traz as especificações a respeito dos pátios:
Pátio

Carga

Área total (m²)

01

Carga Geral

31.000

Variável conforme a carga

02

Veículos

35.000

3.000 u

03

Carga Geral

04

-

110.000
95.000

Capacidade estática

Variável conforme a carga
-

Tabela 5 – Pátios do Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e através de visita técnica (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O pátio 01, com área de 31 mil m², não possui dedicação exclusiva a nenhuma carga
específica. No entanto, pode ser utilizado como pátio de veículos, se necessário, e é
comumente utilizado para a armazenagem de produtos siderúrgicos.
O pátio 02, por sua vez, é dedicado exclusivamente à armazenagem de veículos, com
área de 35 mil m² e comportando até 3 mil unidades. Considerando as demais áreas do Porto
de São Sebastião, é possível armazenar até 5 mil veículos.
No pátio 03, encontram-se os Armazéns 4, 5 e 6, os quais serão descritos na próxima
subseção. Ao lado desses armazéns, constam duas áreas pavimentadas que são destinadas à
armazenagem de carga geral, que totalizam 110 mil m². Ainda nesse pátio, encontram-se
instalações dedicadas ao apoio de atividades offshore.
O pátio 04 encontra-se atualmente fora de operação. A área, que totaliza 95 mil m²,
já está aterrada, mas ainda necessita ser pavimentada.

Armazéns
O Porto de São Sebastião possui três armazéns fixos, denominados Armazéns 4, 5 e
6, localizados nas instalações do pátio 3. Ainda, por vezes são utilizadas estruturas provisórias
como armazéns lonados. As especificações dos armazéns fixos estão dispostas na Tabela 6.
Armazém
4
5
6

Carga operada
Granéis minerais e
carga geral
Granéis minerais e
carga geral
Granéis minerais e
carga geral

Área total (m²)

Capacidade
estática (t)

2.000

8.000

2.000

8.000

2.000

8.000

Tabela 6 – Armazéns do Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos por meio de aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 17 mostra a localização dos armazéns do Porto de São Sebastião.

Figura 17 – Armazéns do Porto de São Sebastião
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)
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De acordo com informações obtidas em visita técnica, a quantidade de armazéns se
mostra insuficiente para atender às mercadorias que chegam até o Porto, recorrendo-se a
soluções provisórias, como armazéns de lona, quando necessário. Tais estruturas não serão
consideradas no cálculo de capacidade dinâmica de armazenagem, dado seu caráter de
estrutura provisória.
Fora da área do Porto existe uma área de armazenagem coberta, pertencente à
Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados (CNAGA). De acordo com o Porto de
São Sebastião (2015b), a CNAGA conta com área de 17 mil m² e capacidade de estocagem de
aproximadamente 90 mil toneladas, destinando-se à armazenagem de barrilha e sulfatos.
Destaca-se que, por não fazer parte das estruturas de armazenagem do Porto, o armazém do
CNAGA não foi considerado no cálculo de capacidade dinâmica de armazenagem do Porto de
São Sebastião.

Silos
Os silos se localizam fora da área do Porto de São Sebastião e são de propriedade da
empresa Malteria do Vale. No total a empresa dispõe de cinco silos, sendo que cada um
apresenta capacidade de 4 mil toneladas e são destinados ao armazenamento de malte e
cevada. As instalações de armazenagem da Malteria do Vale estão a 850 metros da estrutura
de acostagem do Porto de São Sebastião (PORTO SÃO SEBASTIÃO, 2015b).
De acordo com dados obtidos em visita técnica, nota-se que atualmente há um
déficit na capacidade dos silos. Desse modo, cerca de 30% das cargas são transportadas direto
para Taubaté (SP), onde se localiza a unidade produtiva da Malteria, caracterizando expedição
direta da mercadoria.
A Figura 18 ilustra os silos pertencentes à Malteria do Vale.

Figura 18 – Silos da Malteria do Vale
Fonte: Group Soufflet (2016)
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3.1.1.4. Equipamentos portuários
O Porto de São Sebastião não dispõe de equipamentos portuários próprios. Os
equipamentos e acessórios necessários para a movimentação das cargas são disponibilizados
pelos operadores portuários pré-qualificados pelo Porto.
A Tabela 7 traz especificações a respeito dos equipamentos portuários utilizados nas
operações, já a Figura 19 ilustra as moegas e o guindaste MHC, utilizados para operações no
Porto de São Sebastião.
Equipamento

Quantidade

Capacidade (t)

Empilhadeira tipo Reach Stacker

06

45

Empilhadeira de pequeno porte

17

02 a 15

Guindaste

08

20 a 220

Guindaste MHC

01

45

Grab

05

-

Moegas

03

-

Pás carregadeiras

11

-

Tabela 7 – Equipamentos do Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 19 – Moegas e Guindaste do Porto de São Sebastião
Fonte: Imagem obtida em visita técnica (2017)

3.1.1.5. Utilidades
As instalações de suprimentos se referem ao fornecimento de serviços básicos para a
área de acostagem e a retroárea do Porto, especialmente quanto à energia elétrica e ao
abastecimento de água.
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Em relação à energia elétrica, esta é fornecida aos operadores portuários para
viabilizarem a operação dos equipamentos. Já sobre a água, o Porto oferece às embarcações
água proveniente da concessionária do Estado de São Paulo, a Superintendência do
Abastecimento de Água do Estado de São Paulo (Sabesp).

3.1.2. OPERAÇÕES E CAPACIDADE PORTUÁRIA
Para melhor compreensão das operações do Porto de São Sebastião, é importante,
antes de ater-se à operação de cada mercadoria relevante, analisar as destinações
operacionais de cada um dos trechos de cais, bem como os principais parâmetros
considerados no cálculo da capacidade portuária. A memória de cálculo da capacidade de cais
encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.
Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento, que se estende
do ano de 2016 ao ano de 2060, o Porto de São Sebastião foi consolidado em um único trecho de
cais, o qual é apresentado na Tabela 8, que resume os principais parâmetros de cálculo.
Trecho de cais

Principal

Berço

Berço 101

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base
Barrilha, sulfato, veículos, produtos
siderúrgicos, gado vivo e malte e
cevada.

In-out
(h)
1,5

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação
admissível

364

65 %

Tabela 8 – Parâmetros de cálculo de capacidade de movimentação de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 20 mostra os principais fluxos operacionais do Porto de São Sebastião,
identificando o trecho de cais onde ocorre a movimentação e o local de armazenamento de cada
mercadoria.
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Figura 20 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

3.1.2.1. Análise das operações
A seguir são apresentados os fluxos e os indicadores operacionais das
movimentações que ocorrem no Berço 101 do Porto de São Sebastião. Como tratado
anteriormente, os demais berços não realizam movimentações das cargas relevantes deste
Porto.

Barrilha e sulfatos
Os principais granéis sólidos minerais movimentados no Porto de São Sebastião são
barrilha e sulfatos. As operações se dão apenas no sentido de desembarque, por intermédio
de guindastes de bordo ou de cais, que direcionam a carga através de moegas para os
caminhões, os quais transportam a carga até os armazéns. A Figura 21 apresenta o fluxo dessa
operação.

Figura 21 – Fluxograma das operações de desembarque de barrilha e sulfatos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 9 e na Tabela 10 são apresentados os indicadores operacionais da
movimentação de desembarque de barrilha e sulfatos no Porto de São Sebastião.
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Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

10.755

Lote máximo (t/navio)

21.000

Produtividade média (t/navio/hora de operação)

209

Tempo médio de operação (h)

46,0

Tempo médio inoperante (h)

5,9

Tempo médio de atracação (h)

51,9

Tabela 9 – Indicadores operacionais do desembarque de barrilha no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

20.700

Lote máximo (t/navio)

22.940

Produtividade média (t/navio/hora de operação)

208

Tempo médio de operação (h)

97,4

Tempo médio inoperante (h)

10,6

Tempo médio de atracação (h)

108,0

Tabela 10 – Indicadores operacionais do desembarque de sulfato no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Malte e cevada
As operações de malte e cevada se dão apenas no sentido de desembarque. A carga
é retirada dos navios através dos guindastes de bordo ou de cais e descarregada nas moegas,
que a direcionam para os caminhões. Em seguida, a carga é transportada para os silos externos
ao Porto ou segue para expedição direta, como ilustrado na Figura 22.

Figura 22 – Fluxograma das operações de malte e cevada no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores operacionais da movimentação de desembarque de malte e cevada
no Porto de São Sebastião são expostos na Tabela 11.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

12.404

Lote máximo (t/navio)

22.380

Produtividade média (t/navio/hora de operação)

104

Tempo médio de operação (h)

77,4

Tempo médio inoperante (h)
Tempo médio de atracação (h)

31,4
108,8

Tabela 11 – Indicadores operacionais do desembarque de malte e cevada no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Veículos
No Porto de São Sebastião as movimentações de veículos ocorrem tanto no sentido
de embarque, como no de desembarque, através de operações Roll-on/Roll-off. Nos
embarques, os veículos saem do pátio em que estão situados e são transferidos para o navio
através de rampas de acesso. No sentido de desembarque, por sua vez, a operação ocorre de
maneira semelhante, porém em ordem inversa.
A Figura 23 ilustra as operações de embarque e desembarque de veículos de forma
esquematizada.

Figura 23 – Fluxograma das operações de veículos no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores operacionais da movimentação de veículos no Porto de São Sebastião
são apresentados na Tabela 12.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

1.659

Lote máximo (t/navio)

4.327

Produtividade média (t/navio/hora de operação)

4.143

Tempo médio de operação (h)

6,3

Tempo médio inoperante (h)

6,6

Tempo médio de atracação (h)

12,9

Tabela 12 – Indicadores operacionais do embarque e desembarque de veículos no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme relatado em visita técnica, o comprimento acostável do cais limita a
operação de veículos a apenas uma rampa de acesso, impactando nos indicadores
operacionais deste tipo de movimentação.

Gado vivo
O gado vivo movimentado no Porto de São Sebastião é levado até o cais em
caminhões e é embarcado no navio através de rampas de acesso.
A Figura 24 ilustra as operações de embarque de gado vivo de forma esquematizada.

Figura 24 – Fluxograma das operações de gado vivo no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na Tabela 13 são apresentados os indicadores operacionais da movimentação de gado vivo no
Porto de São Sebastião.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

2.533

Lote máximo (t/navio)

5.287

Produtividade média (t/navio/hora de operação)

47

Tempo médio de operação (h)

49,0

Tempo médio inoperante (h)

8,9

Tempo médio de atracação (h)

57,9

Tabela 13 – Indicadores operacionais de gado vivo no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Produtos siderúrgicos
Os produtos siderúrgicos foram movimentados no Porto de São Sebastião no sentido
de embarque em 2016 e, conforme descrito no Capítulo 2, é esperado que essa movimentação
ocorra no sentido de desembarque a partir do ano de 2017.
No embarque, a carga é transportada dos pátios de carga geral até o cais através de
caminhões, onde é embarcada por intermédio de guindastes. No sentido desembarque a
operação é semelhante, porém em ordem inversa.
A Figura 25 ilustra as operações de embarque e desembarque de produtos
siderúrgicos de forma esquematizada.

Figura 25 – Fluxograma das operações de produtos siderúrgicos no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores operacionais da movimentação de produtos siderúrgicos seguem
descritos na Tabela 14.
Indicador

Valor

Lote médio (t/navio)

16.455

Lote máximo (t/navio)

16.455

Produtividade média (t/navio/hora de operação)

218

Tempo médio de operação (h)

48,9

Tempo médio inoperante (h)

26,6

Tempo médio de atracação (h)

75,5

Tabela 14 – Indicadores operacionais de produtos siderúrgicos no Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.1.2.2. Capacidade de cais
A capacidade de movimentação do berço 101, calculada a partir dos parâmetros de
cálculo e indicadores previamente apresentados, equivale a aproximadamente 700 mil
toneladas por ano e se mantém constante durante todo o horizonte de planejamento,
conforme pode ser observado no Gráfico 8.

Gráfico 8 – Capacidade de movimentação do trecho de cais principal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Analisando a capacidade de cais calculada, em comparação com a demanda projetada para o Porto
de São Sebastião e apresentada no Capítulo 0, constata-se um provável déficit de capacidade de cais
no porto, a partir do ano de 2026, quando a demanda total atinge 717.520 toneladas.

A diferença dos valores de capacidade de um mesmo trecho de cais em diferentes
anos pode ser atribuída a diferenças nas movimentações esperadas de diferentes cargas com
diferentes produtividades em suas operações.
Ressalta-se que a capacidade de movimentação de cada carga em um trecho de cais
é distribuída de forma proporcional à sua movimentação esperada, de modo que, em um
mesmo trecho de cais em determinado ano, a utilização da capacidade (razão entre a
demanda prevista e a capacidade calculada) é a mesma para todas as cargas. Na prática, isso
significa que nenhuma carga em um mesmo trecho de cais terá seu atendimento privilegiado
em detrimento de outra.
Conforme constatado em visita técnica, o comprimento do cais limita a operação a
navios de menor porte, impactando os indicadores operacionais de certas movimentações,
como veículos, tendo em vista que limita as operações Ro-Ro à utilização de apenas uma
rampa de acesso.
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3.1.2.3. Capacidade de armazenagem
O malte e a cevada movimentados no Porto de São Sebastião são armazenados nos cinco
silos pertencentes à Malteria do Vale, que possuem capacidade estática unitária de 4 mil t e que
operam um giro por mês, o que resulta em uma capacidade dinâmica de armazenagem de 240 mil
toneladas por ano.
No Porto de São Sebastião a barrilha e os sulfatos utilizam os armazéns 4, 5 e 6, cada
um com capacidade estática para 8 mil toneladas. O tempo médio de estadia informado é de
30 dias, resultando em uma capacidade dinâmica de 291.200 t/ano.
Tratando-se da armazenagem de veículos, o Pátio 2 possui capacidade para 3.000
unidades, e o Porto como um todo comporta até 5.000 unidades. A autoridade portuária
informou que o tempo médio de estadia é de sete dias, com o qual obtém-se a capacidade
dinâmica de armazenagem de 260 mil veículos por ano.
Os produtos siderúrgicos são armazenados nos pátios 1 e 3, naturalmente destinados
a armazenagem de cargas gerais. Esta mercadoria possui características muito diversificadas,
dificultando a definição de uma capacidade estática de armazenagem para este fim. No
entanto, não é esperado déficit na armazenagem desta carga durante o horizonte do estudo.
Já a movimentação de gado vivo no Porto de São Sebastião ocorre através de
embarque direto, sem passar por nenhum tipo de instalação de armazenagem.
Ressalte-se que, conforme citado anteriormente na seção 3.1.1.3, os armazéns de
lona não foram considerados no cálculo de capacidade dinâmica de armazenagem por serem
considerados estruturas provisórias. De maneira análoga, o armazém do CNAGA não foi
considerado no cálculo por encontrar-se fora do domínio do Porto de São Sebastião.
A Tabela 15 traz um compilado das capacidades de armazenagem das cargas
movimentadas no Porto de São Sebastião.
Mercadoria

Capacidade dinâmica de armazenagem

Malte e cevada

343.140 t/ano

Barrilha e Sulfatos

291.200 t/ano

Veículos

260.000 u/ano

Tabela 15 – Capacidade de armazenagem dinâmica do Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme informações obtidas em visita técnica, já se observa, no ano-base, déficit
de capacidade de armazenagem de malte e cevada, motivo pelo qual cerca de 30% da carga
segue por expedição direta para Taubaté. Tal situação deve ser observada durante todo o
período projetado, até 2060, quando a demanda projetada atinge 363.644 toneladas.
Considerando a demanda observada e prevista de barrilha e sulfatos, a armazenagem
disponível no Porto Público se mostra insuficiente, situação que deve se manter ao longo do
horizonte de planejamento. No entanto, fora da área do Porto Organizado existe um armazém com
área total de 17 mil m² e capacidade para 90 mil t, pertencente à CNAGA, onde a barrilha e os
sulfatos movimentados no porto são comumente armazenados. Porém, em visita técnica ao
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Complexo constatou-se que há interesse por parte dos operadores de diminuir a utilização dessa
instalação, e que frequentemente são utilizadas soluções provisórias, como armazéns de lona.
Por fim, destaca-se que não é esperado déficit na capacidade de armazenagem de
veículos durante todo o horizonte deste estudo.

3.1.3. ESTUDOS E PROJETOS
O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, correspondente ao processo nº
02001.005403/2004-01, está na etapa da Licença Prévia (474/2013), na qual foi atestada pelo
Ibama a viabilidade ambiental das fases 1 e 2 do projeto de expansão. Porém, em julho de
2014 a licença foi suspensa pela justiça do Estado de São Paulo. A suspensão ocorreu devido à
uma ação civil pública, realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo
Ministério Público Federal, em que se questiona a delimitação da área de influência indireta e
a não consideração de alguns impactos ambientais (SALLES, 2014).
A fim de atender as exigências da ação civil, foi elaborado um novo projeto de
ampliação do Porto, o qual consiste na construção de um terminal multicargas, que irá
movimentar contêineres, veículos, granéis líquidos, granéis sólidos e carga geral, de acordo
com informações obtidas com a Autoridade Portuária do Porto de São Sebastião.
O início das obras, segundo a CDSS, está previsto para o ano de 2020, e o início das movimentações
das novas cargas para 2022. O término das obras de expansão está previsto para o ano de 2025,
quando o Porto de São Sebastião alcançará capacidade anual de movimentação estimada de 2,0
milhões de TEU. Conforme apresentado na seção 2.7, o Porto possui como perspectiva a
movimentação de 395 mil TEU em 2022, podendo atingir 1,1 milhão de TEU em 2060.

A Figura 26 ilustra o layout futuro do Porto de São Sebastião, após as obras de ampliação.
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Figura 26 – Layout do projeto de expansão do Porto de São Sebastião
Fonte: Imagem fornecida pela Autoridade Portuária (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Porto de São Sebastião será composto por um Terminal de Contêineres (TECON),
um Terminal de Veículos (TEV), um Terminal de Granéis Líquidos (TGL) e um Terminal de
Granéis Sólidos e Carga Geral (TGS/TCG). A Tabela 16 apresenta a caracterização dos terminais
do Porto.
Terminal

Área (m²)

Capacidade de
armazenagem

574.579

46.880 TEU

TEV

80.710

9.240 u

TGS/TCG

28.790

12.500 t

TGL

12.568

-

TECON

Destinação
operacional
Contêineres
Veículos
Granéis sólidos
Granéis líquidos

Tabela 16 – Terminais previstos na ampliação do Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos através de entrevista com a Autoridade Portuária (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O TECON terá 4.688 slots para contêineres de 40 pés e as pilhas poderão conter até
cinco contêineres, resultando em capacidade estática de 23.440 contêineres de 40 pés, ou
46.880 TEU. No interior do TEV será construído um edifício garagem de cinco pavimentos,
perfazendo uma área de, aproximadamente, 80.710 m² e capacidade estática para 9.240
veículos.
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O TGS/TCG terá dedicação operacional tanto para granéis sólidos, quanto para cargas
gerais, logo a capacidade desta área é dependente do tipo de carga a ser armazenada. Quando
o terminal estiver destinado a granéis sólidos, a capacidade será de 12.500 toneladas e,
quando destinado à carga geral, não há capacidade estática definida, devido à característica
diversificada destas mercadorias.
Com a expansão, o Porto de São Sebastião contará com uma estrutura de acostagem
composta por um cais contínuo de, aproximadamente, 860 metros, com cinco berços de
atracação, numerados de 1 a 5, os quais possuirão profundidade entre 15 e 20 metros. Para
possibilitar a movimentação esperada de contêineres no Porto, serão instalados os seguintes
equipamentos:
»
»
»
»

12 portêineres
46 transtêineres
30 terminal tractors
7 empilhadeiras de contêineres vazios.

Também será instalado o TGL e sua operação será do tipo ship-to-ship, portanto o
Terminal não será interligado ao Porto por meio de dutos e não contará com instalações de
armazenagem. O TGL será composto por quatro berços, denominados 101, 102, 201 e 202,
com profundidade de aproximadamente 30 metros, dolfins de atracação e de amarração e
plataformas de operação.
A planta do projeto descrito nesta seção pode ser encontrada no Anexo 1 deste
Plano Mestre.

3.2. TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
Nesta seção são descritas as características da infraestrutura portuária, estudos e
projetos, além da análise das operações portuárias realizadas no Terminal Aquaviário de São
Sebastião.

3.2.1. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Os itens a seguir descrevem as características das obras de infraestrutura do
Terminal Aquaviário de São Sebastião, tais como: obras de abrigo, infraestrutura de acostagem
e de armazenagem, equipamentos portuários e utilidades.
Destaca-se que a principal fonte utilizada para a elaboração desta seção foi o
Memorial Descritivo número MD-4250.01-9310-908-LON-001, disponibilizado pela Empresa
Autorizada através de questionário online.

3.2.1.1. Obras de abrigo
A necessidade de obras de abrigo para o Terminal Aquaviário de São Sebastião é
dispensada pelo fato de a ilha de Ilhabela localizar-se em frente às instalações do TUP,
formando uma proteção natural.
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3.2.1.2. Infraestrutura de acostagem
O píer do Terminal Aquaviário de São Sebastião é subdividido em dois trechos: píer
Sul, com os berços PP-1 e PP-2, e píer Norte, com berços PP-3 e PP-4. O píer é discreto e tem
forma de “T”, com início na extremidade sul da Praia do Porto Grande e estendendo-se por
2.175 metros, em direção a Ilhabela (TRANSPETRO, 2014).
A Tabela 17 ilustra as principais características dos berços do Terminal.
Berço

Comprimento
do berço (m)

Calado
máximo (m)

Dolfins de
amarração

PP-1

508

22,0

6

PP-2

508

17,5

6

PP-3

395

17,5

4

PP-4

395

12,5

4

Destinação operacional
Petróleo, resíduo oleoso e
bunker
Petróleo, resíduo oleoso e
bunker
Petróleo, derivados resíduo
oleoso e bunker
Petróleo, derivados álcool,
resíduo oleoso e bunker

Tabela 17 – Infraestrutura de acostagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo a Transpetro (2014), no terminal há uma ponte construída em concreto
armado, com 4 metros de largura e pista de rolamento de 3 metros, possibilitando o acesso
aos píeres Sul e Norte. A ponte apresenta aproximadamente 1.200 metros de comprimento e
28.530,58 m² de área.
A Figura 27 ilustra a infraestrutura de acostagem do Tebar, enquanto que a Figura 28 e
a Figura 29 mostram os píeres Sul e Norte com mais detalhes.

Figura 27 – Infraestrutura de acostagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017), ABELV Engenharia (2017) e Imagem obtida por meio de aplicação de questionário online. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 28 – Píer Sul do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 29 – Píer Norte do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.1.3.

Infraestrutura de armazenagem

A infraestrutura de armazenagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião é composta por um
parque de tancagem, o qual pode ser observado na
Figura 30, e é subdivido em três áreas, denominadas Glebas A, C e D.

Figura 30 – Parque de tancagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida através de aplicação de questionário on-line. Elaboração:
LabTrans/UFSC (2017)
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Tanques
As instalações de armazenagem contemplam 41 tanques, distribuídos em: 22
tanques na Gleba A, seis tanques na Gleba C, e 13 tanques na Gleba D.
A Gleba A ocupa uma área de aproximadamente 465 mil m² e armazena tanto
petróleo quanto seus derivados em seus quase 485 mil m³ de capacidade, como mostram a
Tabela 18 e a.Figura 31.
Estrutura de
armazenagem

Capacidade
operacional (m³)

Destinação
operacional

TQ-3201

25.484

Gasolina

TQ-3202

25.531

Diesel

TQ-3203

26.274

Diesel

TQ-3204

26.243

Gasolina

TQ-3205

38.023

QAV

TQ-3206

26.277

Nafta

TQ-3207

14.434

Gasolina

TQ-3208

25.575

Petróleo

TQ-3209

26.243

Petróleo

TQ-3210

26.257

Petróleo

TQ-3211

61.127

Diesel

TQ-3212

53.871

Diesel

TQ-3213

50.511

Slop

TQ-3220

2.588

Diesel S10

TQ-3221

2.882

Derivados de Petróleo

TQ-3222

9.108

Diesel

TQ-3224

657

TQ-3225

2.630

TQ-3227

16.429

Bunker

TQ-3228

16.430

Bunker

TQ-3232

6.063

Bunker

TQ-3248

1.827

Inóculos para a nova ETE

TAD
MGO

Tabela 18 – Tanques de armazenagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião – Gleba A
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 31 – Gleba A do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Gleba C armazena apenas petróleo e ocupa uma área de aproximadamente 226 mil
m², onde estão dispostos seus seis tanques que totalizam aproximadamente 364 mil m³ de
capacidade estática, como mostram a Tabela 19 e a Figura 32.
.
Estrutura de
armazenagem

Capacidade
operacional (m³)

Destinação operacional

TQ. 3214

60.716

Água ETE

TQ. 3215

60.516

Petróleo

TQ. 3216

60.734

Petróleo

TQ. 3217

60.658

Petróleo

TQ. 3218

60.732

Petróleo

TQ. 3219

60.675

Petróleo

Tabela 19 – Tanques de armazenagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião – Gleba C
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 32 – Gleba C do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os 13 tanques da Gleba D totalizam aproximadamente 777 mil m³ de capacidade
estática e estão dispostos em uma área de cerca de 624 mil m². A Tabela 20 ilustra as principais
características dos tanques da Gleba D, que podem ser observados na Figura 33.
Estrutura de
armazenagem

Capacidade
operacional (m³)

Destinação operacional

TQ. 3233

63.066

Petróleo

TQ. 3234

65.985

Petróleo

TQ. 3235

66.011

Petróleo

TQ. 3236

65.989

Petróleo

TQ. 3237

63.108

Petróleo

TQ. 3238

63.068

Petróleo

TQ. 3239

65.998

Petróleo

TQ. 3240

63.041

Petróleo

TQ. 3241

63.004

Petróleo

TQ. 3242

63.026

Petróleo

TQ. 3243

66.060

Petróleo

TQ. 3244

65.971

Petróleo

TQ. 3246

2.484

Alívio OSVAT

Tabela 20 – Tanques de armazenagem do Terminal Aquaviário de São Sebastião – Gleba D
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 33 – Gleba D do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.1.4.

Equipamentos portuários

Por se tratar de um Terminal para petróleo e derivados, o Tebar não possui
equipamentos de retroárea, tendo apenas dutos fazendo a ligação entre os navios e a
armazenagem. Os equipamentos de cais são constituídos por braços de carregamento e
abastecimento, listados na Tabela 21 e apresentados na Figura 34.
Equipamento

Quantidade

Operação

Vazão unitária
máxima (m³/h)

Berço em
que opera

Carga
movimentada

Braço

4

9.000

PP-1

Braço

1

500

PP-1

Petróleo e
Lastro
MF

Braço

1

250

PP-1

MGO

Braço

3

9.000

PP-2

Braço

1

500

PP-2

Petróleo e
Lastro
MF

Braço

2

250

PP-2

MGO

Braço

2

4.000

PP-3

Petróleo Lastro

Braço

1

4.000

PP-3

Diesel S10

Braço

1

2.000

PP-3

Diesel ETE

Braço

1

4.000

PP-3

QAV-1

Braço

1

4.000

PP-3

MF

Braço

1

500

PP-3

Derivados Claros

Braço

1

Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento

250

PP-3

MGO

Braço

1

1.000

PP-4

Braço

2

4.000

PP-4

Petróleo e
Lastro Derivados
Diesel S10

Braço

1

3.000

PP-4

Diesel ETE

Braço

2

4.000

PP-4

QAV-1

Braço

1

2.000

PP-4

Gasolina e Nafta

Braço

1

500

PP-4

MF

Braço

1

Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento e
recebimento
Abastecimento

250

PP-4

MGO

Tabela 21 – Equipamentos de cais do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 34 – Braços de carregamento no Píer Sul
Fonte: Google Earth (2017) e Constremac (2009). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Cada uma das glebas apresenta uma dutovia, a qual é composta por uma linha de
dutos, conforme discrimina a Tabela 22.
Gleba

Quantidade de
linhas de tubos

Extensão
(m)

Largura
(m)

Gleba A

17

1.640

24

Gleba C

11

520

18

Gleba D

15

1.300

28

Tabela 22 – Caracterização das áreas de armazenagem do Terminal São Sebastião
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Para a movimentação até as refinarias, o Terminal dispõe de três sistemas de
bombeio, os quais estão descritos na Tabela 23.
Oleoduto

Diâmetros

Extensão (km)

Refinarias atendidas

OSBAT

24”

128,2

RPBC e RECAP

OSVAT

42”, 38”, 34” e
30”
24” e 22”

270,8

REPLAN e REVAP

423,8

REPLAN

OSPLAN

Tabela 23 – Caracterização dos sistemas de bombeio do Terminal São Sebastião
Fonte: Transpetro (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Destaca-se que, o oleoduto OSPLAN, além de interligar o terminal com a REPLAN, é
responsável pela entrada e saída de derivados no Terminal Aquaviário de São Sebastião.

3.2.1.5. Utilidades
As instalações de suprimentos referem-se ao fornecimento de serviços básicos para a
área de acostagem e a retroárea do Porto, especialmente quanto ao abastecimento de água.
Nesse sentido, o Terminal oferece às embarcações água proveniente da
concessionária do Estado de São Paulo, a Superintendência do Abastecimento de Água do
Estado de São Paulo (Sabesp) e também recebe slop das embarcações.

3.2.2. OPERAÇÕES E CAPACIDADE PORTUÁRIA
Para melhor compreensão das operações do Terminal Aquaviário de São Sebastião, é
importante, antes de ater-se à operação de cada mercadoria relevante, analisar as destinações
operacionais de cada um dos trechos de cais, bem como os principais parâmetros
considerados no cálculo da capacidade portuária. A memória de cálculo da capacidade de cais
encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.

3.2.2.1. Analise das operações
Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento, que se
estende do ano de 2016 ao ano de 2060, o Terminal Aquaviário de São Sebastião foi dividido
em quatro trechos de cais, cada um composto pelo berço de mesmo nome, os quais são
apresentados na Tabela 24, que resume os principais parâmetros de cálculo utilizados.
Trecho de
cais

Mercadorias consideradas

In-out
(h)

Dias
disponíveis

Índice de ocupação
admissível

PP-1

Petróleo

3

364

90%

PP-2
PP-3

Petróleo
Petróleo e derivados

3
3

364
364

90%
90%

PP-4

Derivados de petróleo (exceto GLP)

3

364

90%

Tabela 24 – Parâmetros dos cálculos da capacidade de movimentação dos trechos de cais do Terminal
Aquaviário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido
entre a saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço. Para fins de cálculo,
foi adotado o valor de 3 horas.
A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia
diretamente com o regime operacional de cada terminal e, no caso do Terminal Aquaviário de
São Sebastião, a operação pode ocorrer 24 horas por dia, durante os 364 dias considerados
operacionais no ano.
Dada a dinâmica operacional do TUP, em que as atracações são programadas e todas
da própria empresa, é possível considerar 90% como índice de ocupação admissível.
A seguir estão as análises das cargas movimentadas pelo Tebar.

Petróleo e Derivados
No Terminal Aquaviário de São Sebastião as movimentações de petróleo e derivados
ocorrem tanto no sentido de embarque como de desembarque.
Todos os desembarques são realizados diretamente dos navios para os tanques
através de mangotes e dutovias. Os embarques são realizados de maneira idêntica, porém na
ordem inversa.
A Figura 35 contém o fluxograma que descreve a operação.

Figura 35 – Fluxograma das operações de petróleo e derivados no Terminal Aquaviário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores operacionais da movimentação de petróleo e derivados de petróleo
(exceto GLP) estão expostos na Tabela 25.

PP-1

Lote médio
(t)
111.109

Lote máximo
(t)
265.448

Produtividade média
(t/h)
4.569

Petróleo

PP-2

102.772

143.349

4.286

Petróleo

PP-3

55.700

142.649

2.461

Derivados de petróleo (exceto GLP)

PP-3

28.998

59.411

1.245

Derivados de petróleo (exceto GLP)

PP-4

24.077

82.303

995

Mercadoria

Berço

Petróleo

Tabela 25 – Indicadores operacionais das movimentações do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme informado em visita técnica, o Terminal opera nos quatro berços com
tempo de operação de 24 horas e tempo inoperante de 12 horas, resultando em um tempo
médio de atracação de 36 horas.
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3.2.2.2. Capacidade de cais
A capacidade de movimentação de petróleo e derivados de petróleo (exceto GLP) do
Terminal Aquaviário de São Sebastião, calculada com os parâmetros de cálculo e indicadores
previamente apresentados, equivale a aproximadamente 56 milhões de toneladas por ano e se
mantém constante durante todo o horizonte de planejamento, conforme pode ser observado
no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Capacidade de movimentação do Terminal Aquaviário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme mencionado na seção 3.1.1.2, a variação nos valores de capacidade de um
mesmo trecho de cais em diferentes anos pode ser atribuída a diferenças nas movimentações
esperadas de diferentes cargas com diferentes produtividades em suas operações.
Comparando a capacidade supracitada com a demanda apresentada no Capítulo 0, é esperado um
déficit na capacidade total de cais do Terminal Aquaviário de São Sebastião a partir do ano de 2020.

3.2.2.3. Capacidade de armazenagem
O petróleo e os derivados de petróleo movimentados no Terminal Aquaviário de São
Sebastião são armazenados nos 41 tanques presentes nas Glebas A, C e D, conforme descrito
na seção 3.2.1.3. Parte da carga segue para expedição direta para as refinarias, conforme a
necessidade da Empresa Autorizada. Desse modo, a capacidade estática do terminal de
aproximadamente 1,6 milhão de m³ deve ser suficiente para atender a demanda projetada.
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4.

ACESSO AQUAVIÁRIO

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma descrição do canal de acesso, da
bacia de evolução, dos fundeadouros e eventuais estudos e projetos, dando ênfase nas
principais regras de tráfego e limitações operacionais do acesso aquaviário do Complexo
Portuário de São Sebastião. Na sequência, são abordadas a frota atual e a frota que deverá
frequentar o Complexo Portuário no horizonte de análise. É descrito também o processo de
elaboração do modelo de simulação, que é utilizado para a definição da capacidade do acesso
aquaviário, de modo a comparar esta com a demanda projetada.

4.1. ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO
Esta seção apresenta um diagnóstico da infraestrutura do acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de São Sebastião, bem como uma descrição das operações de acesso das
embarcações aos terminais. Ao fim desta seção são apresentados, ainda, os estudos e projetos
relacionados à infraestrutura e às operações aquaviárias desse Complexo Portuário.
A presente seção foi elaborada com base nas informações obtidas nas Normas e
Procedimentos para as Capitanias dos Portos de São Paulo (NPCP-SP) (BRASIL, 2016a), Roteiro
da Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016b) e Cartas Náuticas (BRASIL, 2017).

4.1.1. CANAL DE ACESSO
O Complexo Portuário de São Sebastião está localizado na margem oeste do canal de
São Sebastião, o qual se constitui no canal de acesso ao Complexo, possuindo 19,8 km de
extensão, com profundidades variando de 16 a 40 metros. Este canal divide-se entre o trecho
que se inicia na Barra Norte e o que se inicia na Barra Sul, apresentados nas Cartas Náuticas nº
1641, 1642, 1643 e 1644 da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil
(BRASIL, 2017).
De acordo com as informações obtidas no questionário on-line e com a praticagem, o
canal iniciado na Barra Norte tem aproximadamente 10 km de extensão e possui uma largura
mínima de 550 m, com profundidade mínima de 18 m e calado máximo autorizado próximo
dos 14 m. Já o canal principiado na Barra Sul possui 12,9 km de extensão e 300 m de largura
mínima. Para este trecho, a profundidade mínima é de 25 m e o calado máximo autorizado é
de 23 m. Em ambos os canais a Folga Abaixo da Quilha (FAQ) adotada é de 0,6 m.
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A Figura 36 apresenta a configuração do canal de acesso ao Complexo Portuário de
São Sebastião.

Figura 36 – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017) e Marine Traffic (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme a NPCP-SP (BRASIL, 2016a), a praticagem é obrigatória em todo acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de São Sebastião, desde o ponto de embarque do prático
até a atracação junto ao berço. Para a Barra Norte, o local de embarque do prático
corresponde ao ponto de coordenadas 23° 42' S – 45° 21' W; enquanto para a Barra Sul as
coordenadas correspondentes são 23° 53' S – 45° 29' 30'' W. A NPCP-SP também contém as
regras que descrevem o porte das embarcações que exigem o uso obrigatório da praticagem.
De acordo com a praticagem, a velocidade máxima permitida no canal de acesso é de 9 nós.
Outra característica importante é que em ambas as barras a navegação noturna é permitida,
entretanto o fundeio noturno não. Além disso, os navios que estiverem trafegando pelo canal devem
manter uma distância mínima de 500 jardas dos navios fundeados, não sendo permitidos
cruzamentos ou ultrapassagens em virtude de o canal ser uma monovia (BRASIL, 2016a).
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O Porto de São Sebastião não possui um sistema de gerenciamento de tráfego de
navios. Assim, para monitoramento do acesso aquaviário e para garantir a segurança da
navegação, o Porto dispõe de 5 câmeras instaladas ao longo dos canais de acesso, estação
meteorológica e régua hidrométrica, conforme informado pela praticagem em visita técnica ao
Complexo.

4.1.2. MANOBRAS E BACIAS DE EVOLUÇÃO
As bacias de evolução são as áreas de manobras nas quais as embarcações realizam os
giros necessários para a atracação ou desatracação. A seguir são fornecidas as informações
sobre as bacias de evolução e as restrições de atracação das instalações portuárias que
compõem o Complexo Portuário de São Sebastião.

4.1.2.1. Bacias de evolução do Complexo Portuário de São Sebastião
O Complexo Portuário de São Sebastião possui quatro bacias de evolução, sendo
apenas uma delas estritamente demarcada. Esta bacia localiza-se em frente ao cais do Porto
de São Sebastião, possuindo um formato irregular, sendo que o seu maior lado abrange
aproximadamente 1.000 m e largura de 600 m. Segundo informações obtidas por meio de
questionário on-line, a bacia possui uma profundidade mínima de 10 m e um calado máximo
autorizado de 9,5 m, na qual a FAQ adotada é de 0,6 metros. Ressalta-se que não há restrições
quanto às dimensões das embarcações, horários ou condições climáticas para a realização de
manobras nessa bacia de evolução.
As outras três áreas de evolução são utilizadas por navios que provém tanto da Barra
Sul quanto da Barra Norte, com o intuito de atracar no Terminal Aquaviário de São Sebastião.
Essas áreas não apresentam uma delimitação específica, entretanto possuem um formato
circular e localizam-se em frente ao cais do Terminal, sendo que a bacias A e B estão mais ao
norte e são utilizadas majoritariamente para navios que atracarão no píer Norte (berços PP-3 e
PP-4); enquanto a bacia C localiza-se mais ao Sul e é demandada principalmente pelos navios
que atracarão nos berços PP-1 e PP-2, no píer Sul do Terminal. Não há limitações referentes à
profundidade mínima, calado máximo autorizado e FAQ, em virtude dessas bacias estarem em
uma região de profundidade elevada, acima de 26 m.
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A Figura 37 apresenta as bacias de evolução do Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 37 – Bacias de evolução do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.1.2.2. Manobras de atracação e desatracação
As restrições para as manobras de atracação e desatracação nos terminais do
Complexo Portuário de São Sebastião foram obtidas por meio de questionário on-line. Para o
Porto de São Sebastião, as principais restrições às manobras informam que o calado máximo
autorizado para as embarcações é de 9,5 m, com uma FAQ de 0,6 m.
No Tebar, por outro lado, as restrições variam de acordo com o berço demandado
para atracação. Para os berços 1 e 2, a velocidade média para aproximação é de 4 nós, nos
quais o primeiro berço admite um calado máximo autorizado de 23 m e o segundo de 22
metros. Nos berços 3 e 4 a velocidade média para aproximação é maior, de 6 nós, e o calado
máximo autorizado é de 19 m e 12,5 m respectivamente. Destaca-se que em todos os berços
do Tebar as manobras de atracação e desatracação são proibidas quando a corrente for maior
que 3 nós e/ou houver ventos superiores a 30 nós.
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4.1.3. FUNDEADOUROS DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
Esta seção apresenta os fundeadouros do Complexo Portuário de São Sebastião e
tem como base informações retiradas do questionário on-line, da NPCP-SP (BRASIL, 2016a), do
Roteiro da Marinha para Costa Sul (BRASIL, 2016b) e das Cartas Náuticas nº 1643 e 1644,
(BRASIL, 2017).
De acordo com as fontes analisadas, o Complexo Portuário de São Sebastião dispõe
de oito pontos de fundeio, sendo admitido até quatro embarcações fundeadas na Barra Norte
e quatro na Barra Sul. Os pontos de fundeio para as embarcações são apresentados na Figura
38.

Figura 38 – Pontos de fundeio do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo o Roteiro da Marinha para Costa Sul, os pontos de fundeio relativos à Barra
Norte são destinados às embarcações com porte bruto superior a 100 mil TPB, navios que
estejam aguardando programação, reparos ou abrigo de mau tempo. As embarcações que não
atendem a nenhum dos requisitos anteriores devem fundear nos pontos do fundeio da Barra
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Sul. Entretanto, de acordo com a praticagem, é comum o fundeio de navios em uma área mais
ao sul desses pontos, não havendo restrições pré-estabelecidas para os navios fundeados
nesta região. Deve-se salientar que é proibido fundear qualquer navio na área destinada às
manobras de atracação e desatracação e nas áreas de cabos submarinos.

4.1.4. DISPONIBILIDADE DE PRÁTICOS E REBOCADORES
O Complexo Portuário de São Sebastião está situado na Zona de Praticagem 16 (ZP16) e conta com 44 práticos, os quais foram selecionados e habilitados pela Marinha do Brasil.
A praticagem é exercida pela Associação de Práticos do Estado de São Paulo.
O serviço de praticagem é obrigatório tanto para o Porto de São Sebastião quanto
para o Terminal Aquaviário de São Sebastião, sendo facultativo apenas para embarcações
brasileiras com arqueação bruta menor ou igual a 2.000 toneladas. A solicitação para o serviço
deve ser feita com antecedência, via rádio, por meio das estações costeiras PPS (Santos) ou
PTS (São Sebastião), especificando a hora de chegada.
O emprego de rebocadores é obrigatório para as manobras de atracação,
desatracação e movimentação no Complexo Portuário de São Sebastião (BRASIL, 2016a).
Atualmente, o Complexo conta com quatro rebocadores, sendo que três deles possuem
potência total de 70 t e um de 45 t, todos pertencentes à Petrobras. Em virtude disso, sempre
que necessário, o Porto Público solicita o uso dos rebocadores à Petrobras, entretanto a
preferência é do Tebar.
Segundo a NPCP-SP (BRASIL, 2016a), os navios dotados de bow thruster e stern
thruster podem ser autorizados pela Autoridade Portuária a demandar a área para fundeio
dentro do canal de São Sebastião sem a utilização de rebocadores, desde que as condições de
tempo e mar permitam.
A Tabela 26 apresenta informações operacionais sobre os rebocadores.
Potência total
(Quilowatt)

Ano de
construção

Calado
operacional

Possui classificação
"escort"?

2610

2003

3.90

Não

4200

2014

3.60

Não

3728

2015

3.60

Não

4200

2013

3.60

Não

Tabela 26 – Informações gerais sobre os rebocadores
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.1.5. ESTUDOS E PROJETOS
O Porto de São Sebastião conta com um projeto de ampliação de sua área e
infraestrutura com a construção de um terminal multicargas afim de ampliar sua capacidade
de operação, tendo a empresa Planave S.A. Estudos e Projetos de Engenharia como
responsável pelo projeto. Segundo a empresa, atualmente, já foram desenvolvidos o projeto
conceitual e o básico, estando o detalhamento em processo de finalização (PLANAVE, 2017).
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Tendo em vista que o projeto está em desenvolvimento, não foi possível obter
informações precisas acerca do local da nova bacia de evolução e das possíveis alterações nas
regras de tráfego do canal. Dessa forma, foi elaborado separadamente um cenário
comparativo entre a demanda e capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de
São Sebastião considerando a expansão do Porto Público, conforme detalhado adiante, na
seção 4.3.4.

4.2. DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO
Nesta seção são avaliadas a composição da frota atual e futura de navios e a projeção
do número de acessos para o Complexo Portuário de São Sebastião.
Em relação à composição da frota atual, a análise leva em consideração o número anual de
navios que acessaram o canal e o perfil da frota, durante o ano de 2016. Para os anos futuros, são
consideradas a evolução observada do perfil da frota no período de 2010 a 2016 e as tendências do
setor marítimo e portuário referentes à oferta de navios. Com isso, estima-se a composição da frota
futura de navios, mais especificamente nos anos de 2020, 2030, 2045 e 2060.
No que se refere à projeção do número de acessos, considera-se a projeção de
demanda de cargas, a composição da frota futura e o lote médio de cada carga movimentada
no Complexo Portuário de São Sebastião.

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

A frota é, então, classificada em classes, de acordo com o porte da embarcação. Essa
dimensão, medida em toneladas, é denominada Tonelagem de Porte Bruto (TPB). No caso
específico dos navios porta-contêineres, essa classificação é feita de acordo com sua
capacidade em TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent Unit). Essas medidas, bem como as
características físicas dos navios apresentadas ao longo desta seção, são obtidas por meio de
uma base de dados com informações disponibilizadas pela ANTAQ (2017a), que fornece a
relação entre o “ID embarcação” e o respectivo número da IMO (do inglês – International
Maritime Organization), e também pelo Vessel Finder ([2016]), que permite acessar as
informações de cada embarcação com base no número da IMO.
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Figura 39 – Divisão da classe de navios segundo o porte e o navio-tipo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

São apresentados, nas seções seguintes, os perfis de frota que frequentaram e os
que estão previstos a frequentar os terminais do Complexo Portuário de São Sebastião,
iniciando pelo Porto Público e seguido pelo Terminal Aquaviário de São Sebastião.
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4.2.1.1.

Porto Público de São Sebastião

Durante o ano de 2016 o Porto de São Sebastião recebeu um total de 106 acessos,
todos referentes a embarcações de longo curso e cabotagem. A Tabela 27 mostra a
distribuição desses acessos classificados por tipo e classe de navio.
Tipo de navio
Graneleiro/outros

Classe

%

Handysize

74,3%

Handymax

11,8%

Panamax
Total

13,9%
100%

Tabela 27 – Perfil da frota por tipo de navio no Porto de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a Tabela 27, durante o ano-base, a maioria dos acessos ao Porto
Público foram de navios do tipo Graneleiros e de Carga geral, sendo a maioria (69 acessos) da
classe Handysize.
Para o horizonte projetado não é esperada a inserção de novos navios-tipo nas
operações do Porto de São Sebastião, entretanto, espera-se um aumento na demanda de
embarcações com maior porte, conforme a Tabela 28.
Mercadoria

Barrilha

Gado vivo

Malte e cevada

Outros

Produtos siderúrgicos

Sulfatos

Ano
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060

Handysize
38%
35%
30%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
34%
70%
65%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
10%
5%
-
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Graneleiro/outros
Handymax
27%
25%
25%
25%
25%
33%
30%
35%
40%
40%
60%
60%
55%
50%
50%

Panamax
35%
40%
45%
50%
50%
33%
100%
20%
30%
40%
50%
50%
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Mercadoria

Veículos ou semelhantes

Ano

Handysize
100%
100%
100%
100%
100%

2016
2020
2030
2045
2060

Graneleiro/outros
Handymax
-

Panamax
-

Tabela 28 – Perfil da frota por mercadoria no Porto de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A movimentação de gado vivo, de veículos e de outras mercadorias (classificadas como
Outros), durante o ano-base, foi realizada em sua totalidade por navios da classe Handysize.
Para essas cargas não são esperados navios de outras classes, entretanto, espera-se um
incremento no porte dessas embarcações. Já para a movimentação de barrilha espera-se um
aumento gradual de navios da classe Panamax seguido por uma diminuição, também gradual,
de navios da classe Handysize.
Está prevista uma diminuição do porte médio da frota que movimenta malte e cevada,
ocasionado pela desvinculação, a partir do ano de 2020, dos navios da classe Panamax que
movimentam essa carga. Por outro lado, espera-se um aumento do porte médio da frota que
movimenta sulfatos, ocasionado pela desvinculação, a partir de 2045, de navios da classe Handysize,
seguido por um aumento gradual na incidência de navios da classe Panamax, que movimentam
sulfatos.
Por fim, ressalta-se que, entre os anos de 2016 e 2020, está prevista uma mudança da
classe que movimenta produtos siderúrgicos, passando de 100% Panamax, no ano de 2016,
para 100% Handysize a partir do ano de 2020.

4.2.1.2. Terminal Aquaviário de São Sebastião
O Terminal Aquaviário de São Sebastião, no ano de 2016, recebeu um total de 573
acessos, sendo a totalidade destes realizada por embarcações do tipo navios-tanque
referentes à navegação de longo curso e cabotagem. A Tabela 29 mostra a distribuição desses
acessos classificados por tipo e classe de navio.
Tipo de navio

Classe

%

Granéis Líquidos

Handysize

2,4%

Handymax

21,9%

Panamax

5,4%

Aframax

23,5%

Suezmax

46,5%

VLCC

0,3%

Total

100%

Tabela 29– Perfil da frota por tipo de navio e classe no Tebar
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A totalidades dos acessos no Tebar, durante o ano de 2016, foi realizada por naviostanque, sendo a maioria feita por navios da classe Suezmax, com 266 atracações. O porte das
embarcações variou de 13.105 TPB (Handysize) até 319.360 TPB (Very Large Crude Carrier),
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sendo a embarcação média a acessar o Terminal de porte bruto de 65.125 TPB (Panamax).
Para o horizonte dos anos analisados não é esperada a inserção de novas classes ao Terminal,
conforme a Tabela 30.
Mercadoria
Derivados de
petróleo
(exceto GLP)

Petróleo

Outros

Ano
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060
2016
2020
2030
2045
2060

Handysize
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
15%
15%
15%
15%
15%

Handymax
60%
60%
60%
60%
60%
8%
5%
5%
5%
5%
29%
29%
29%
29%
29%

Granéis Líquidos
Panamax
Aframax
8%
10%
8%
10%
8%
10%
8%
10%
8%
10%
4%
29%
2%
30%
2%
30%
2%
30%
2%
30%
21%
10%
21%
10%
21%
10%
21%
10%
21%
10%

Suezmax
20%
20%
20%
20%
20%
57%
62%
62%
62%
62%
25%
24%
24%
24%
24%

VLCC

0,005

Tabela 30 – Perfil da frota por mercadoria no Tebar
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No Tebar, no horizonte analisado, dentre as três cargas movimentadas, petróleo é a
única que apresenta mudança no porte da frota. Nesse sentido, projeta-se que a partir do ano
de 2020 não aconteçam mais atracações de embarcações da classe Very Large Crude Carrier,
sendo esperado, também, um aumento de acessos de embarcações das classes Aframax e
Suezmax, seguido por uma diminuição de embarcações das classes Handysize, Handymax e
Panamax.
Para as demais mercadorias não é esperado uma modificação das classes, entretanto é
esperado um crescimento do porte das embarcações que movimentam essas cargas.

4.2.2. PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS
Nesta seção são apresentadas as demandas do acesso aquaviário às instalações do
Complexo Portuário de São Sebastião, por mercadoria, em termos de número de acessos.
Nessa análise inicial, faz-se a avaliação da demanda atual sobre o acesso aquaviário do
Complexo, seguida pela estimativa e pela análise da demanda futura do acesso aos terminais.
De acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, tendo 2016 como anobase, foram efetuados cerca de 668 acessos ao Complexo (ANTAQ, 2017a). Esses acessos
dividem-se entre os seguintes terminais:
» 94 acessos ao Porto de São Sebastião
» 574 acessos ao Terminal Aquaviário de São Sebastião.

Conforme mencionado anteriormente, os acessos de 2016 foram, em sua totalidade,
referentes a navios de longo curso e de cabotagem, não havendo registro de embarcações de
navegação interior, como balsas ou barcaças.
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A demanda futura de navios que deverá frequentar o Complexo Portuário de São
Sebastião nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, referente ao número de atracações, é
estimada a partir da projeção de movimentação de cargas, apresentada no Capítulo 0. Essa
estimativa é feita por meio da relação entre o volume de movimentação anual projetado e o
lote médio movimentado em cada embarcação.
O Gráfico 10 apresenta o crescimento do número de acessos ao Complexo Portuário
de São Sebastião, para o horizonte até 2060, para as projeções de demanda tendencial,
otimista e pessimista.

Gráfico 10 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Complexo
Portuário de São Sebastião (2016-2060)
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.2.2.1. Porto Público de São Sebastião
Na Tabela 31 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os valores
projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga
Barrilha

90

2030

2045

2060

26

28

31

34

6

0

0

0

0

10

11

12

14

16

Outros

6

6

7

8

10

Produtos
siderúrgicos

1

2

3

3

3

Sulfatos

3

6

6

7

7

Veículos

42

52

62

75

88

94

103

118

138

158

Malte e cevada

TOTAL

2020
26

Gado vivo

Porto de São
Sebastião

2016
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Tabela 31 – Número de acessos no ano-base e projeção para o horizonte de estudo no Porto de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pela análise da Tabela 31, é possível perceber que a carga de veículos deve apresentar
o maior número de acessos no Porto Público ao longo do horizonte de estudo. Já a carga de
gado vivo não deve apresentar acessos a partir do cenário de 2020, entretanto, o número total
de atracações não é afetado pela desvinculação dessa carga, visto que essa mercadoria
correspondeu a aproximadamente 6,4% das atracações realizadas no ano de 2016.
Em relação às demais mercadorias movimentadas no Porto de São Sebastião, barrilha
deve apresentar a maior demanda por acessos, visto que malte e cevada, produtos
siderúrgicos, sulfatos e outras mercadorias (classificadas como Outros) apresentaram poucas
atracações no ano-base e um pequeno crescimento, dentro do horizonte analisado, no
número de atracações.
O Gráfico 11 apresenta a projeção do número de acessos ao Porto Público de São
Sebastião, sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 11 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Porto de São Sebastião (2016-2060)
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pela análise do Gráfico 11 é possível perceber que a maior taxa de crescimento do
número de acessos apresenta-se entre os anos de 2016 e 2020 (1,8%), e, a partir de então,
esse número passa a crescer de modo uniforme (1,0%), para todos os cenários analisados.

4.2.2.2. Terminal Aquaviário de São Sebastião
Na Tabela 32 é apresentado o número de acessos observados no ano-base no
Terminal Aquaviário de São Sebastião e os valores projetados para os horizontes de estudo, no
cenário tendencial.
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Terminal

Carga
Derivados de petróleo
(exceto GLP)

Tebar

Outros
Petróleo

TOTAL

2016

2020

2030

2045

2060

143

126

146

180

210

19

22

27

34

38

411

528

669

850

954

573

675

842

1064

1203

Tabela 32 – Número de acessos no ano-base e projeção para o horizonte de estudo no Tebar
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Entre as cargas movimentadas pelo Tebar, o petróleo correspondeu a 71,7% do total
das atracações do Terminal no ano-base. Nota-se, também, pela análise da Tabela 32, que as
cargas de derivados de petróleo (exceto GLP) apresentam uma queda no número de acessos
entre os anos de 2016 e 2020, entretanto, esse número começa a crescer a partir de 2020.
O Gráfico 12 apresenta a projeção do número de acessos ao Tebar, sendo exibidas as
projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 12 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Tebar (2016-2060)
Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Analisando o Gráfico 12, nota-se que a maior taxa de crescimento do número de
acessos, para os cenários tendencial e pessimista, apresenta-se entre os anos de 2016 e 2020
(3,3%), entretanto, essa taxa apresenta duas reduções, de 2020 a 2045 (1,8%) e de 2045 a
2060 (0,8%). Já para o cenário otimista, a taxa de crescimento é maior entre os anos de 2016 e
2020 (3,6%) e, a partir do ano de 2020, essa taxa é de 1,7% ao ano.
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4.3. ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO AQUAVIÁRIO
Esta seção tem como objetivo determinar a capacidade do acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de São Sebastião em atender à demanda de acessos de navios atual e
projetada. A estimativa da capacidade leva em consideração o impacto das restrições físicas e
operacionais encontradas no acesso aquaviário aos terminais desse Complexo.
A capacidade do acesso aquaviário é estimada para o horizonte até 2060, com anobase em 2016 e análise dos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060.

4.3.1. ELABORAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO
DA CAPACIDADE
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de São
Sebastião, foram realizadas simulações utilizando o software ARENA, uma ferramenta de
simulação de eventos discretos.
O modelo elaborado no ARENA buscou simular as diversas restrições às quais está
sujeito o tráfego de navios no canal de acesso ao Complexo, levando-se em consideração as
regras atualmente em vigor. Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura
aquaviária e das regras operacionais, descritos na seção 4.1. São definidas, ainda, todas as
etapas e processos, além de uma série de premissas necessárias para simular a realidade do
acesso aquaviário, conforme disposto ao longo deste capítulo.
Conforme descrito na seção 4.1.1, o acesso aquaviário ao Complexo Portuário de São
Sebastião é dividido em canal da Barra Norte e canal da Barra Sul. A decisão sobre qual canal
será navegado dependerá de suas respectivas restrições, juntamente das características do
navio em questão. Além disso, as restrições operacionais do acesso aquaviário, aplicam-se a
partir dos pontos de embarque do prático.
Em relação ao fundeio de navios, como o canal de acesso é operado em monovia,
uma vez que o canal já está em utilização o navio aguarda fundeado próximo ao respectivo
ponto de embarque de prático, sul ou norte, de acordo com o canal que será navegado.
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Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de São Sebastião são apresentados na Figura 40 e descritos no texto que a segue.

Figura 40 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário – Complexo
Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

1 - Chegada de navios
»

»
»

»

2 - Verificações para atracação nos berços

A chegada de navios é um processo estocástico
representado por uma distribuição exponencial,
conforme o tempo entre as chegadas para cada uma
das mercadorias movimentadas em cada terminal.
O perfil da frota (atual ou projetado) define os
percentuais de cada classe de navio que demanda o
Complexo.
Além do terminal de destino, da mercadoria e da classe,
para cada navio é estabelecido também o seu calado. A
atribuição de calado é feita a partir do calado de projeto,
respeitando-se o calado máximo recomendado para
acessar cada berço-destino.
A partir do calado do navio, já atribuído, é escolhido o canal
pelo qual o navio demandará o Complexo.

»
»

3 - Verificação para desatracação dos berços
»
»
»
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Caso sejam atendidas as exigências específicas para
atracação, descritas na seção 4.1, os navios prosseguem a
navegação em direção aos berços.
Caso não seja permitida a atracação, o navio aguarda nos
fundeadouros até que as condições para atracação sejam
atendidas.

Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as
condições para desatracação dos respectivos terminais de
destino, descritas na seção 4.1.
Caso não seja permitida a desatracação, o navio aguarda no
berço até que as condições para desatracação sejam
atendidas.
Caso seja permitida a desatracação, o navio segue para o
canal externo, deixando o modelo de simulação.
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Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de São Sebastião está representado no fluxograma da Figura 41.

Figura 41 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – Acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Regras e premissas
O modelo de simulação elaborado considera que os navios que acessam o Complexo
Portuário de São Sebastião estão sujeitos às seguintes regras:
» O canal da Barra Norte e o canal da Barra Sul se comportam como se fossem uma única
monovia, permitindo a movimentação e a manobra de apenas de um navio por vez nesses
trechos. Ou seja, caso um navio esteja navegando na Barra Sul, é necessário esperar até
que esse canal esteja totalmente livre para que outro navio inicie a navegação, mesmo
que o canal demandado por este outro navio seja o da Barra Norte.
» A escolha do canal que será navegado é feita a partir do calado do navio. O calado máximo
permitido no canal da Barra Norte é de 14,0 metros, e os navios com calado compatível
acessam o Complexo por meio dele. Navios com calado superior efetuam o acesso pelo
canal da Barra Sul. Entretanto, conforme informado em visita técnica pela Companhia
Docas de São Sebastião, apenas alguns navios menores com destino ao Porto Público
acessam o Complexo navegando o canal da Barra Sul, apesar de, em termos de calado, a
navegação ser permitida. Desse modo foi definido que navios que demandam o Porto de
São Sebastião com calado de projeto menor que 10 metros efetuam o acesso navegando o
canal da Barra Norte, enquanto os demais navios utilizam o canal da Barra Sul.
» A navegação noturna é permitida para ambas as barras.
» A FAQ adotada é de 0,6 metro na Barra Norte e Sul.

Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a
respeito dos processos implementados no modelo de simulação:
» A distribuição de probabilidade utilizada para o intervalo entre chegadas é exponencial
para todos os destinos.
» O perfil de frota adotado para o ano de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise da
base de dados de atracação do Porto de São Sebastião e do Tebar, disponibilizada pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). As características e dimensões das
embarcações são obtidas através do número da IMO das embarcações. Para os horizontes
de 2020, 2030, 2045 e 2060 considera-se o perfil de frota projetado na seção 4.2.
» Para a definição do calado dos navios, é escolhido o menor valor entre o calado de projeto
do navio e o calado máximo permitido no terminal.
» A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em função da
posição geográfica do Porto, e a média obtida foi de 12 horas. Essa é a duração dos
períodos diurno e noturno considerada pelo modelo.
» A maré meteorológica não é considerada no modelo.
» O Calado Máximo Recomendado (CMR) é definido pela Autoridade Portuária para cada
um dos canais e, também, para cada berço de atracação.
» Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem
investidos e as velocidades médias informadas pela praticagem.

Destaca-se que não são incluídos no modelo os serviços de praticagem e de
rebocagem, tendo em vista que o intuito das simulações é de determinar a capacidade do
acesso aquaviário em função de suas características físicas e das suas normas de operação.
Nesse sentido, as operações de cais, de movimentação de cargas e de armazenagem também
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não são consideradas, de forma que as simulações permitem uma análise focada na
capacidade do acesso aquaviário livre das interferências de outros sistemas.
Sendo assim, com relação aos tempos de espera envolvidos nos processos simulados,
conclui-se que:
» A espera nos fundeadouros, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode
ocorrer devido à restrição de monovia no canal de acesso, que pode já estar sendo
utilizado por navios saindo ou entrando no Complexo.
» A restrição de monovia, pode também ocasionar espera nos berços para desatracação.

Em resumo, a Figura 42 apresenta, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas, manobras
e operações pelas quais os navios transcorrem.

Figura 42 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário – Complexo Portuário
de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.3.2. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ATUAL DO ACESSO AQUAVIÁRIO
Esta seção apresenta os resultados obtidos para a capacidade atual do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de São Sebastião.
Como ponto de partida a estimativa da capacidade em cada horizonte (2020, 2030,
2045 e 2060), tem-se a demanda referente ao horizonte avaliado. No cálculo da capacidade
atual, iniciaram-se as simulações com a demanda observada no ano-base (2016), com uma
média de 680 navios solicitando acesso ao Complexo Portuário de São Sebastião.
Essa quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção
anterior. Analisa-se, então, quantos desses navios são atendidos com sucesso, ou seja, quantos
efetivamente podem passar por todos os processos do modelo de acesso aquaviário e
conseguem sair do sistema.
Após a simulação do cenário atual, extrapola-se o número de solicitações. Considerase a capacidade como o maior número de solicitações que não resulte em um número
reduzido de atendimentos. Essa análise considera um intervalo de confiança de 95%.
Ao extrapolar o número de solicitações, conclui-se que, quando um número superior
a 3.150 navios solicita acesso ao Complexo Portuário de São Sebastião, nem todos os navios
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conseguem ser atendidos. O Gráfico 13 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao
Complexo é inferior ao de solicitações (3.150). Isso ocorre principalmente devido à restrição de
monovia, válida para todo o acesso aquaviário.

Gráfico 13 – Cálculo de estimativa de capacidade do acesso aquaviário – Complexo Portuário de São
Sebastião (2016)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pode-se perceber que após atingida a capacidade do acesso aquaviário, apesar de
aumentado o número de solicitações, o número de atendimentos permanece
aproximadamente o mesmo, fazendo com que nem todos os navios sejam atendidos, sendo
assim encontrada a capacidade do acesso aquaviário.

4.3.3. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUTURA DO ACESSO AQUAVIÁRIO
Como já destacado, o valor de capacidade é dependente das características físicas e
operacionais do acesso aquaviário e leva em consideração a demanda de uma frota com um
perfil conforme o apresentado na seção 4.2. Dessa forma, o cálculo da capacidade futura leva
em conta a mudança no perfil da frota esperada para o Complexo Portuário de São Sebastião.
A metodologia de estimativa de capacidade futura do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de São Sebastião é definida da mesma forma como na estimativa da capacidade atual.
Destaque-se, que os cenários tendencial, pessimista e otimista para horizontes futuros não preveem
a inclusão de novos terminais no Complexo, bem como obras de infraestrutura no canal de acesso.
Na Tabela 33, são apresentadas as estimativas de capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de São Sebastião, para o cenário atual e futuro.
Complexo Portuário
Complexo Portuário de São
Sebastião

2016
3.150

2020
3.100

2030
3.100

2045
3.050

2060
3.050

Tabela 33 – Capacidades futuras do acesso aquaviário aos terminais do Complexo Portuário de São
Sebastião (em número de acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Nota-se uma leve diminuição da capacidade do acesso aquaviário durante quase
todo o horizonte analisado, mantendo-se constante apenas entre os anos de 2020 e 2030, e de
2045 e 2060. Essa diminuição se dá em razão da maior profundidade do canal da Barra Sul, que
permite navios com calado de até 23 metros, enquanto que o canal da Barra Norte permite
calados de até 14 metros. A maior profundidade do canal Sul atrelado com o aumento da
participação de navios de maiores dimensões com o passar dos anos, faz com que esse canal
seja mais solicitado em relação ao norte, e como consequência a capacidade do acesso
aquaviário diminui ao decorrer dos horizontes de projeção.

4.3.4. COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta subseção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim
de identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário de São Sebastião e
pontuar possíveis intervenções, sempre que cabível. Além disso, foi avaliado um cenário com a
expansão do Complexo Portuário de São Sebastião, apresentada na seção 4.4.
O Gráfico 14 exibe o comparativo entre a demanda e capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de São Sebastião. São apresentadas as demandas otimista, pessimista
e tendencial, bem como as capacidades apresentadas na seção anterior.

Gráfico 14 – Comparativo demanda vs. capacidade do acesso aquaviário – Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que para os cenários pessimista, tendencial e otimista, em todos os horizontes futuros
analisados, a capacidade obtida foi superior à demanda projetada de acessos ao Complexo.
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4.4. ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO COM A EXPANSÃO DO
PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
Os impactos sobre o acesso aquaviário do Complexo Portuário em decorrência da
consolidação do projeto de expansão do Porto de São Sebastião, que consiste na construção
de um terminal multicargas, foram considerados em um cenário separadamente. Essa possível
expansão entraria em operação em 2022 e acarretaria num aumento no número de acessos de
navios ao Complexo Portuário a partir do horizonte de 2030.
O número de solicitações futuras de acessos ao Complexo considerando a expansão
do Porto Público é apresentado na Tabela 34. Esse valor foi estimado a partir das perspectivas
de movimentação de cargas projetada para o Complexo apresentada na seção 2.7, e da
projeção do lote médio das cargas afetadas pelo projeto.
Ano

Número de
solicitações

2020

778

2030

1.440

2045

1.846

2060

2.233

Tabela 34 – Número de solicitações futuras de navios ao acesso aquaviário dos terminais do Complexo
Portuário de São Sebastião – Considerando o projeto de expansão
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O aumento observado no número de solicitações em relação aos cenários que não
consideram a expansão do Porto se dá em função da movimentação de contêineres, antes
inexistente, e o crescimento previsto para a movimentação de veículos, conforme apresentado
na seção 2.7.
Do mesmo modo que o efetuado para os cenários tendencial, pessimista e otimista, as
simulações para o cenário com expansão levaram em consideração o número de acessos
projetado e as características dos navios previstos para frequentar o Complexo. Tais
modificações, entretanto, não se traduziram em diferenças significativas na capacidade do
acesso aquaviário ao Complexo, que permaneceu igual ao obtido anteriormente nos cenários
sem expansão.
Ressalta-se que para a simulação considerou-se que as regras de atracação, assim
como a infraestrutura aquaviária atual do Complexo, permanecem as mesmas para todos os
horizontes de projeção.
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O Gráfico 15 exibe o comparativo entre a demanda e capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de São Sebastião considerando a construção do terminal multicargas.

Gráfico 15 – Comparativo demanda vs. capacidade do acesso aquaviário – Cenário com expansão
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No Gráfico 15 nota-se que mesmo com a possível expansão do Porto Público, a demanda de acessos
continua inferior à capacidade de atendimento do acesso aquaviário do Complexo. Nesse sentido,
em 2060 a capacidade supera cerca de 817 acessos a demanda projetada, indicando que, em
termos de capacidade, o acesso aquaviário ao Complexo Portuário de São Sebastião conseguiria
atender à possível expansão.

Ressalta-se que a análise efetuada leva em consideração somente a capacidade em
termos de número de acessos de navios, de modo que para analisar-se a viabilidade do projeto
de expansão são necessários estudos mais aprofundados em relação à manobrabilidade e
segurança da navegação.
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5. ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres é parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois, além das dutovias, é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias
expedidas ou com destino ao Complexo Portuário de São Sebastião são escoadas. Nesse
sentido, é importante destacar que as movimentações rodoviárias se concentram no Porto
Público, enquanto que as realizadas no Terminal Aquaviário de São Sebastião (Tebar) ocorrem
por meio de dutos.
Ademais, o Complexo Portuário em estudo não possui acesso ferroviário,
impossibilitando a realização de análises para esse modal de transporte terrestre. Também,
não há perspectivas de implantação de vias férreas na região, bem como não existem estudos
e projetos ferroviários que contemplem as instalações portuárias do Complexo. Assim,
observa-se que a participação dos modais de transporte no Complexo Portuário de São
Sebastião para os cenários futuros se mantém idêntica à verificada atualmente. Dessa forma, o
crescimento previsto para a movimentação de cargas do Complexo reflete diretamente no
aumento do número de caminhões que irá trafegar em suas vias de acesso.
Diante do exposto, a seção 5.1.1 apresenta uma análise da situação atual dos acessos
rodoviários, enquanto que a seção 5.1.2 traz uma análise das projeções de demanda de cargas
sobre tais acessos, estimando os níveis de serviço que poderão ser alcançados e a formação de
filas no acesso ao Complexo Portuário de São Sebastião.

5.1. ACESSO RODOVIÁRIO
Para os acessos rodoviários, é realizado, inicialmente, uma análise da situação atual,
envolvendo o diagnóstico dos condicionantes físicos das rodovias utilizadas para o transporte
das cargas, da portaria de acesso ao Porto de São Sebastião e das suas vias internas, além da
identificação dos gargalos existentes e das condições de trafegabilidade. Posteriormente, com
base nas projeções de carga previstas para o Complexo Portuário e tomando como base o
cenário futuro de divisão modal, verificam-se os impactos no nível de serviço dos acessos e na
capacidade de processamento da portaria de acesso às áreas portuárias.

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

Conexão com a hinterlândia
Entorno portuário
Portaria de acesso
Intraporto.

Inicialmente, é realizado o estudo das vias que conectam o Porto de São Sebastião
com a sua hinterlândia. Esses acessos, por sua vez, estão ligados às vias do entorno portuário,
as quais possibilitam o acesso direto dos veículos de carga até o Porto e são influenciadas
diretamente pelas movimentações no Complexo. Após as vias do entorno portuário, para os
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veículos de carga alcançarem a área portuária de destino, há a necessidade de passagem por
uma portaria de acesso, que, caso não seja bem dimensionada, pode gerar filas e,
consequentemente, ineficiência das operações portuárias e conflitos na relação porto–cidade.
Por fim, na seção intraporto, analisam-se os fluxos de veículos dentro do Porto, a fim de
identificar condicionantes de gargalos que afetem as operações portuárias.
Reitera-se que, para o Complexo Portuário de São Sebastião, será analisado apenas o
acesso rodoviário ao Porto Público, uma vez que o Tebar não possui movimentação por meio desse
modal.

5.1.1.1.

Conexão com a hinterlândia

A hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião é composta pelas rodovias
SP-065, também conhecida como Rod. Dom Pedro I, BR-116 (Rod. Presidente Dutra), SP-070
(Rod. Ayrton Senna), SP-099 (Rod. dos Tamoios) e BR-101 (Rod. Rio–Santos), trecho em que é
coincidente com a SP-055. Assim, destaca-se que, neste estudo, a BR-101 será tratada como
SP-055 e a maior parte de seu segmento inserido no município de São Sebastião será
considerada como pertencente ao entorno portuário e, portanto, abordado na seção 5.1.1.2.
A localização das rodovias da hinterlândia pode ser observada na Figura 43, em que a
Rod. dos Tamoios foi dividida em dois trechos em função de peculiaridades que serão
apresentadas ao longo dessa seção.

Figura 43 – Rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line, e
Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Conforme observa-se na Figura 43, os veículos com origem no Vale do Paraíba e nas
regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, após passagem pela Rod. Dom Pedro I e pela
Rod. Presidente Dutra ou Rod. Ayrton Senna, convergem para a Rod. dos Tamoios, a qual
possui restrições para a circulação de veículos de carga no sentido litoral da rodovia. Assim, o
tráfego de caminhões é proibido aos sábados e feriados, das 8:00 às 12:00; no sentido
planalto, o tráfego de caminhões é proibido aos domingos e feriados durante o período das
15:00 às 23:00; entretanto, estão excluídos da proibição os veículos que transportem cargas de
produtos perecíveis ou combustíveis, assim como os que prestam serviços essenciais e de
interesse público, autorizados pelo DER. (DERSA, 2014). Por fim, segundo conformação atual,
na sequência da Rod. dos Tamoios, o fluxo de veículos com destino ao Complexo Portuário se
concentra na SP-055, passando pela porção urbanizada do município de Caraguatatuba e parte
de São Sebastião.
A Tabela 35 apresenta as características predominantes das vias estudadas na
hinterlândia, referentes ao tipo de pavimento, à quantidade de faixas existentes (somando-se
os dois sentidos, quando aplicável), à presença de acostamentos, além da velocidade máxima
permitida. Salienta-se que essa velocidade pode variar significativamente ao longo da via,
sendo reduzida, por exemplo, em trechos urbanos.
Rodovia
Rod. Dom
Pedro I
SP-065
Rod. Pres.
Dutra
BR-116
Rod. Ayrton
Senna
SP-070
Rod. dos
Tamoios
(Trecho 1)
SP-099
Rod. dos
Tamoios
(Trecho 2)
SP-099
SP-055

Divisão
central

Velocidade máxima
permitida (km/h)

Pavimento

Faixas

Sentido

Acostamento

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Presente em ambos
sentidos

110

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Presente em ambos
sentidos

110

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Presente em ambos
sentidos

120

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Ausente em ambos
sentidos

100

Asfáltico

3

Duplo

Não

Ausente no sentido
Leste–Oeste

40

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Ausente em ambos
sentidos

601

1

Devido ao fato de a via perpassar uma região de elevada urbanização, existem diversos dispositivos redutores de velocidade
dispostos ao longo da rodovia, alguns com limites estabelecidos em até 30 km/h ou 40 km/h.

Tabela 35 – Características predominantes das vias da hinterlândia
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line, e
Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As rodovias Dom Pedro I, Presidente Dutra e Ayrton Senna apresentam
características homogêneas, não sendo necessária suas segmentações em trechos. Por outro
lado, verificou-se que a Rod. dos Tamoios, ao longo do percurso de estudo, apresenta
características distintas e, por isso, foi dividida em dois trechos para análise, a saber: Trecho 1,
que abrange os segmentos entre o Km 82 e o Km 83,5 e entre o Km 1 e o Km 68; Trecho 2,
situado entre o Km 69 e o Km 82, o qual compreende uma região de serra.
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Na Tabela 36, encontram-se as condições de infraestrutura viária prevalecentes nas
rodovias da hinterlândia que dizem respeito à conservação do pavimento, à sinalização
horizontal e vertical, bem como aos fatores geradores de insegurança ao usuário, como
incidência de neblina, baixa visibilidade e existência de curvas sinuosas.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de
insegurança ao usuário

Rod. Dom Pedro I
SP-065

Bom

Bom

Presença de neblina

Rod. Pres. Dutra
BR-116

Bom

Bom

Curvas sinuosas

Rod. Ayrton Senna
SP-070

Bom

Bom

Baixa visibilidade

Rod. dos Tamoios
(Trecho 1)
SP-099
Rod. dos Tamoios
(Trecho 2)
SP-099
SP-055

Bom

Bom

Presença de neblina

Bom

Bom

Curvas sinuosas

Regular

Regular

Curvas sinuosas e baixa
visibilidade

Tabela 36 – Condições da infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line;
Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para as rodovias abordadas na análise de hinterlândia, o estudo intitulado “Pesquisa
CNT de Rodovias 2016” (CNT, 2016) aponta a situação apresentada na Tabela 37. Salienta-se
que a situação das rodovias apontadas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) pode
não coincidir com os resultados das análises realizadas neste trabalho em virtude de a CNT
avaliar uma extensão diferente das rodovias no estado de São Paulo, cuja abrangência pode
diferir dos trechos analisados no Plano Mestre.
Rodovia
Rod. Dom Pedro I
SP-065
Rod. Pres. Dutra
BR-116
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. dos Tamoios
SP-099
SP-055

Extensão
analisada (km)

Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

145

Ótimo

Ótimo

Ótimo

Ótimo

4.590

Bom

Bom

Bom

Regular

134

Ótimo

Ótimo

Ótimo

Bom

85

Bom

Bom

Ótimo

Regular

3.776

Bom

Bom

Bom

Regular

Tabela 37 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia
Fonte: CNT (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme apresentado na Tabela 36 e na Tabela 37, as rodovias Dom Pedro I,
Presidente Dutra, Ayrton Senna e dos Tamoios foram classificadas com bons parâmetros em
ambas as análises, nos quesitos conservação do pavimento e sinalização. Contudo, para a SP055, a CNT apresenta condições de pavimentação e de sinalização boas, enquanto que a
classificação desse estudo indica condições regulares nesses acessos. Por fim, conforme
exposto na Tabela 36, como fatores geradores de insegurança ao usuário, identificou-se a
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presença de neblina, a existência de curvas sinuosas e baixa visibilidade, sendo que estes
podem facilitar a ocorrência de acidentes e acarretar em prejuízos aos condutores dos veículos
que por ali trafegam.
Ainda, para as rodovias analisadas, verifica-se que o elevado volume de veículos
pesados que as utilizam diminui a velocidade operacional das vias. Isso ocorre devido à baixa
velocidade com a qual os veículos pesados transitam, somado ao fato de a Rod. dos Tamoios
dispor de trechos de serra e a SP-055 perpassar por áreas densamente urbanizadas, os quais se
constituem em gargalos. Essa diminuição de velocidade impacta negativamente nas condições
de tráfego dos veículos de passeio, com redução da fluidez do trânsito e formação de
congestionamentos em determinados trechos das rodovias, sobretudo na SP-055 que
atravessa o perímetro urbano dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião.
No município de Caraguatatuba, um ponto que merece atenção é o trevo de acesso à
região central da cidade, o qual faz a conexão da Rod. dos Tamoios com a SP-055 e, assim,
apresenta intenso conflito entre o tráfego de passagem e o fluxo urbano local. Tal situação é
evidenciada, principalmente, no período do verão, devido ao fato de essas rodovias
possibilitarem acesso ao litoral paulista e, consequentemente, serem utilizadas por um grande
número de turistas que visitam o estado. Ademais, de acordo com a Prefeitura de
Caraguatatuba, outro ponto de congestionamento situado na hinterlândia, ao longo do
segmento da SP-055, consiste no trevo de entrada para o bairro Poiares.

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia
Para análise do nível de serviço (LOS, do inglês – Level of Service) nos segmentos
situados na hinterlândia, fez-se uso da metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB,
2010) de fluxo ininterrupto. O nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia
está operando, podendo ser classificado em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é
considerado o melhor nível, ao passo que E corresponde ao volume de veículos mais próximo à
capacidade rodoviária. Assim, uma rodovia com LOS F opera com uma demanda de tráfego
acima de sua capacidade, havendo formação de filas.
Para definição do cenário temporal que considera o volume de veículos no período
mais crítico, foram analisados os dados dos postos de contagem da região de interesse, os
quais se encontram detalhados no Apêndice 5. Dessa forma, foi possível verificar a distribuição
do volume de veículos ao longo do ano em cada rodovia, determinando-se, portanto, o mês de
referência para análise, em razão de apresentar o maior volume de tráfego. Os cenários
temporais considerados na análise estão expostos na Tabela 38.
Rodovia

Ano

Mês

Dia da semana

Rod. Dom Pedro I
SP-065

2017

Fevereiro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Rod. Presidente Dutra
Br-116

2017

Janeiro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Rod. Ayrton Senna
SP-070

2017

Janeiro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Rod. dos Tamoios
SP-099

2017

Janeiro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)
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Rodovia
SP-055

Ano
2017

Mês
Janeiro

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

Tabela 38 – Cenário temporal da análise de nível de serviço para o Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ARTESP (2017), DER/SP (2017) e Grupo CCR (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os segmentos em que foram analisados os níveis de serviço na hinterlândia do
Complexo Portuário de São Sebastião são indicados na Figura 44 e, na sequência, a Figura 45
aponta os resultados alcançados, considerando os cenários temporais expostos na Tabela 38.
Maiores detalhes a respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser
consultados no Apêndice 5.

Figura 44 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 45 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Dessa forma,
registram-se níveis de serviço diferentes para cada sentido de tráfego em determinados
segmentos das vias.
De acordo com a Figura 45, percebe-se que, de modo geral, há boas condições de trafegabilidade ao
longo das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião, exceto para os
segmentos da Rod. Presidente Dutra compreendidos entre os municípios de Jacareí (SP) e Caçapava
(SP), e para o trecho de pista simples da Rod. dos Tamoios, os quais apresentam uma situação mais
instável.

Nos segmentos analisados na Rod. Dom Pedro I, verifica-se LOS A, que corresponde a
uma situação de fluidez do tráfego. Nesse sentido, as boas condições de infraestrutura da via,
aliadas ao baixo volume de tráfego registrado e à alta velocidade operacional do trecho, são
fatores que justificam os resultados observados. Da mesma forma, a Rod. Ayrton Senna
apresenta situação estável em termos de trafegabilidade, para o trecho analisado, pois, além
do LOS A, identificou-se LOS B, o qual representa um fluxo estável de veículos, em
concentração relativamente reduzida, que trafega sem dificuldades, inclusive, durante
eventuais trocas de faixas. Entretanto, vale ressaltar que, embora a velocidade dos veículos se
mantenha constante durante o percurso, esta já começa a ser condicionada pelos outros
automóveis que compartilham a via.
Por outro lado, na Rod. Presidente Dutra, observa-se condições de trafegabilidade
mais variáveis ao longo do percurso analisado. No trecho que parte do município de Arujá (SP)
até as proximidades de Jacareí (SP), verificam-se boas condições de fluxo de tráfego,
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caracterizadas pelo LOS B. Todavia, após esse trecho, especificamente nos segmentos que vão
até o município de São José dos Campos (SP), registra-se uma situação crítica, em que a
demanda de veículos já ultrapassa a capacidade da via. Por fim, no trecho que vai de São José
dos Campos (SP) até a região de Caçapava (SP), constatam-se os níveis de serviço C e D, que
caracterizam condições de trafegabilidade ainda toleráveis, embora já sejam observados
indícios de instabilidade.
A elevada densidade demográfica e o consequente aumento do volume de veículos,
sobretudo os de passeio, são fatores que comprometem a qualidade de circulação das vias,
atuando na diminuição da velocidade operacional e da capacidade de manobrabilidade dos
condutores. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da execução de medidas mitigatórias, a
fim de aumentar a capacidade da Rod. Presidente Dutra no trecho da análise ou reduzir a
demanda de veículos presente na região, mediante a implantação de rotas alternativas,
sobretudo nos segmentos compreendidos entre São José dos Campos (SP) e Taubaté (SP), tal
como a obra de ampliação e prolongamento da Rod. Carvalho Pinto, cujas informações podem
ser verificadas na seção 5.2.
A Rod. dos Tamoios, de maneira geral, apresenta boas condições de trafegabilidade
em seus segmentos, exceto no trecho de pista simples na Serra do Mar, que aponta LOS D no
sentido São José dos Campos–Caraguatatuba. Para esse segmento, a única faixa disponível já
apresenta sinais de instabilidade, não sendo suficiente para suprir a crescente demanda de
veículos que utiliza a via. Ademais, esse trecho é íngreme e apresenta traçado sinuoso, o que
reduz a velocidade operacional da via, especialmente para o tráfego dos veículos de carga, os
quais devem transitar em velocidade reduzida para manter a segurança. Nesse contexto, vale
ressaltar que a duplicação desse segmento está inclusa no âmbito do Projeto Nova Tamoios,
atualmente em execução, com maiores informações descritas na seção 5.2.
Por fim, para o trecho correspondente à SP-055, a análise aponta LOS B,
caracterizando uma boa condição de trafegabilidade. No entanto, é importante mencionar que
algumas simplificações precisaram ser adotadas na realização da análise, haja vista que a
modelagem utilizada para o cálculo do nível de serviço não considerou os pontos em que havia
relevante redução na velocidade dos veículos, tais como interseções e locais com radares, os
quais não são compatíveis com a metodologia de fluxo ininterrupto. Ademais, devido à
carência de dados detalhados não foi possível realizar a análise de nível de serviço utilizando o
método de fluxo interrompido. Portanto, condições instáveis são verificadas em determinados
pontos da via, como no trevo de acesso à região central da cidade de Caraguatatuba e no
cruzamento que dá acesso ao bairro Poiares. Apesar disso, ressalta-se que, com a finalização
do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, haverá uma redução no volume de veículos que
utilizam a SP-055, em função do desvio do tráfego de passagem das áreas urbanizadas, o que
inclui os veículos de carga com destino ao Complexo Portuário de São Sebastião.
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5.1.1.2.

Entorno portuário

De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se
situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas vias mais próximas às
instalações portuárias. Dessa maneira, nesse estudo, a análise das vias do entorno portuário,
que fazem a interface porto–cidade, contempla os trajetos percorridos pelos caminhões até o
Complexo Portuário de São Sebastião, cujas identificações podem ser verificadas na Figura 46.

Figura 46 – Localização das vias do entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por meio da Figura 46, verifica-se que o segmento da SP-055 considerada no entorno
portuário inicia-se no Km 114,5, na junção da rodovia com a Rua Itajubá, local em que a via
passa de pista dupla para pista simples, de forma a propiciar um afunilamento no trânsito,
deixando o tráfego lento na região, sobretudo, pelo fato de contemplar um trecho de serra
entre os bairros de Enseada e Cigarras (Figura 47). Na sequência, os veículos que se destinam
ao Complexo continuam pela via, margeando a costa, até as proximidades do Porto. Nesse
percurso, destaca-se, também, o trecho que parte dos arredores da Praia do Arrastão e vai até
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a Praia de Porto Grande, por ser um gargalo ao fluxo do tráfego, em virtude de apresentar
curvas sinuosas que dificultam a passagem de veículos maiores.

Figura 47 – Trecho sinuoso na SP-055, referente à serra entre os bairros Enseada e Cigarras
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda, na SP-055, os veículos com destino às instalações portuárias de São Sebastião
seguem, preferencialmente, pelas seguintes vias: Av. Guarda Mor Lôbo Viana, Av. Antônio
Januário do Nascimento, Rua do Cais e Av. do Outeiro – vias coincidentes com a SP-055 –, em
que esta última dá acesso direto à portaria do Porto de São Sebastião. Ademais, vale ressaltar
que, outra opção de acesso ao Complexo ocorre por meio das avenidas Guarda Mor Lôbo
Viana e Eng. Remo Corrêa Silva, em sequência, até encontrar a Av. do Outeiro, por onde os
veículos seguem até acessar a portaria.
Além disso, os veículos que se dirigem ao Terminal da Companhia Nacional de
Armazéns Gerais Alfandegados (CNAGA), após passarem pela Av. do Outeiro, utilizam, em
seguida, a Rua Antonio Goulart Marmo, a Rua Nilo e a Av. Eng. Remo Corrêa Silva. Destaca-se
que, ao longo dessas vias, é possível observar a presença de caminhões estacionados
aguardando a autorização de acesso ao Porto, além de ser verificada a utilização da área em
frente à CNAGA para este fim.
Devido ao fato de o Complexo Portuário de São Sebastião carecer de uma estrutura
para apoio logístico, também se constata a presença de caminhões estacionados ao longo das
ruas Amazonas, Pará, Maranhão e Benedito Frugoli. De acordo com a Prefeitura de São
Sebastião, todas as vias contempladas no entorno portuário possuem restrição de
estacionamento para veículos desse tipo, com exceção do final da Rua Benedito Frugoli, pois
não foram projetadas para comportar grandes carregamentos.
Ademais, conforme o Decreto nº 4.662/2009, é proibida a circulação de veículos
superdimensionados, com ou sem carga, das 22:00 às 6:00 na cidade de São Sebastião, além
do tráfego de sexta-feira a domingo e em feriados. Para os fins deste decreto, consideram-se
veículos superdimensionados aqueles que ultrapassam 3 m de largura, 24 m de comprimento
e 4,5 de altura. Ainda, no que tange a restrição de tráfego de veículos superdimensionados, o
Decreto nº 4.696/2010 sujeita a passagem desses veículos à autorização prévia da Prefeitura
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Municipal, enquanto que a Lei nº 2.226/2012, juntamente com o Decreto nº 5.891/2013,
dizem respeito à cobrança dos custos operacionais em eventos no sistema viário,
considerando um evento como qualquer atividade que interfira nas condições de normalidade
das vias do município, perturbando ou interrompendo a livre circulação de pedestres e/ou
veículos ou que coloquem em risco a segurança das pessoas e bens.
A Figura 48 exibe a presença de caminhões estacionados em frente ao CNAGA, na Av.
Eng. Remo Correa Silva (1), e ao fim da Rua Benedito Frugoli (2).

Figura 48 – Caminhões estacionados ao longo das vias do entorno
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo a Prefeitura de São Sebastião, apesar da inexistência de áreas de apoio para
o estacionamento de caminhões com destino ao Porto de São Sebastião, após a conclusão do
Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, planeja-se implantar uma área de triagem na região
do Jaraguá, às margens da nova via, que possibilite o descanso dos motoristas durante o
aguardo da autorização para acessar o Porto. Uma área de aproximadamente um milhão de m²
será cedida, para que, juntamente com o pátio, seja instalado um distrito industrial com
condomínio logístico. Atualmente, parte do Bairro Jaraguá está zoneado como Macroárea de
Estruturação e Uso Logístico, e a Prefeitura de Caraguatatuba, em seu zoneamento, também
possui diversas áreas destinadas a este fim, como pode ser conferido na seção 7.3.3.2.
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Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno do Porto de São
Sebastião foram analisadas e suas características predominantes e podem ser observadas na
Tabela 39. Para fins de análise, a Av. Eng. Remo Corrêa Silva foi segmentada em dois trechos
por conta das suas características físicas, e o Trecho 1 apresenta possibilidade de tráfego em
apenas um único sentido, enquanto o Trecho 2 constitui-se em um segmento de mão dupla.

SP-055

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

Velocidade
máxima
permitida
(km/h)
50

Av. Guarda
Mor Lôbo
Viana

Asfáltico

2

Duplo

Não

Não

50

Av. Antônio
Januário do
Nascimento

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

50

Av. Eng.
Remo
Corrêa Silva

Asfáltico

2

Único

Não

Não

50

2

Duplo

Não

Não

50

Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento

(Trecho 1)
Av. Eng.
Remo
Corrêa Silva

Asfáltico

(Trecho 2)
Rua do Cais

Asfáltico

2

Duplo

Não

Não

50

Av. do
Outeiro

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Não

50

2

Duplo

Não

Não

30

2

Único

Não

Não

30

Rua
Amazonas
Rua Pará

Blocos de
concreto
Sextavado
Asfáltico

Rua
Maranhão

Asfáltico

2

Único

Não

Não

30

Rua
Antonio
Goulart
Marmo

Asfáltico

2

Único

Não

Não

30

Rua Nilo

Asfáltico

2

Único

Não

Não

30

Rua
Benedito
Frugoli

Sem
pavimentação

2

Duplo

Não

Não

30

Tabela 39 – Características predominantes das vias do entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na Tabela 40, encontram-se as condições de infraestrutura observadas para as vias do
entorno do Complexo Portuário de São Sebastião.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança
ao usuário

SP-055

Bom

Regular

Presença de neblina, existência de
curvas sinuosas e baixa visibilidade

Av. Guarda Mor Lôbo Viana

Bom

Ruim

Baixa visibilidade

Bom

Ruim

Baixa visibilidade

Bom

Ruim

Baixa visibilidade

Bom

Ruim

Rua do Cais

Regular

Ruim

Av. do Outeiro

Regular

Ruim

Baixa visibilidade

Rua Amazonas

Regular

Ruim

Baixa visibilidade

Rua Pará

Ruim

Ruim

Baixa visibilidade

Rua Maranhão

Regular

Regular

Baixa visibilidade

Rua Antonio Goulart Marmo

Regular

Ruim

Baixa visibilidade

Rua. Nilo

Ruim

Ruim

Existência de curva sinuosa e baixa
visibilidade

Rua Benedito Frugoli

Ruim

Ruim

Baixa visibilidade

Av. Antônio Januário do
Nascimento
Av. Eng. Remo Corrêa Silva
(Trecho 1)
Av. Eng. Remo Corrêa Silva
(Trecho 2)

Baixa visibilidade e existência de curva
sinuosa
Nenhum fator de insegurança
apontado pelos usuários

Tabela 40 – Condições da infraestrutura das vias do entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que as vias analisadas se encontram, de maneira geral, com estado de
conservação da pavimentação bom ou regular, com exceção das ruas Pará, Nilo e Benedito
Frugoli. Apesar disso, a baixa visibilidade é apontada constantemente como um fator gerador
de insegurança ao usuário. Acerca das condições da sinalização viária, percebe-se que todas as
vias da análise registram problemas relativos a esse quesito, haja vista as condições regulares e
ruins identificadas, tais como a ausência de sinalização vertical ou horizontal, pintura
desgastada, placas corroídas, entre outros. Nesse sentido, salienta-se que tal situação pode
dificultar a boa fluidez do tráfego na região, bem como facilitar a ocorrência de acidentes.
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A Figura 49 apresenta os estados de conservação do pavimento e sinalização na Rua
Amazonas (1) e na interseção da Av. Eng. Remo Corrêa Silva com a Rua Nilo (2).

Figura 49 – Estado de conservação de pavimentação e sinalização das vias do entorno
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O segmento da SP-055 analisado no entorno portuário atravessa uma região de
considerável urbanização. Logo, verifica-se um elevado volume de veículos de passeio
compartilhando o trecho com os veículos de carga que se destinam ao Porto. Nesse sentido,
pode-se dizer que a baixa velocidade com a qual os caminhões transitam tende a impactar no
fluxo dos veículos de passeio, configurando um empecilho à fluidez do tráfego. Ademais, o fato
de o segmento ser de pista simples e apresentar traçado sinuoso também agrava a situação.
No entanto, destaca-se que a construção do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios
representará uma alternativa à crescente demanda de veículos da região, aliviando o fluxo da
SP-055, sobretudo no período do verão, época em que a região recebe grande quantidade de
turistas.
Além das situações supracitadas, outro fato que interfere no acesso de veículos ao
Porto é a fila que se forma durante o aguardo da balsa para a travessia de São Sebastião para o
município de Ilhabela, especialmente nos meses de dezembro a março. No verão, o
congestionamento se estende pela Av. Antônio Januário do Nascimento até a interseção com a
Rua do Cais, impactando no tráfego de caminhões que acessam o Porto. Segundo a Prefeitura,
há um plano de ação em estudo para resolução de tais filas. O plano consiste no

116

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

redirecionamento da fila nas ruas de São Sebastião, através de sinalizações, e conta com
bloqueios e semibloqueios, de modo a não interferir no fluxo portuário.
Diante do exposto, constata-se que os principais problemas relativos à fluidez do
tráfego no entorno portuário de São Sebastião resultam, principalmente, do conflito entre o
tráfego local e o fluxo de veículos pesados com destino ao Porto. Somado a isso, a presença de
semáforos, lombadas e faixas de pedestres, sobretudo na Av. Eng. Remo Correa e na Av. do
Outeiro, também agravam a situação observada. Além disso, o elevado número de veículos
pesados nas vias do entorno não só prejudica as condições de conservação do pavimento, mas
também causa problemas em relação ao ruído na área urbana, por conta da utilização de
buzinas e da ativação do freio de ar, principalmente em períodos noturnos.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário
Para a análise do nível de serviço das vias do entorno, utilizou-se a mesma
metodologia aplicada para análise das vias situadas na hinterlândia, em que foram analisados
os segmentos para os quais havia dados de contagem de tráfego disponíveis e compatíveis
com a metodologia de cálculo do HCM (TRB, 2010).
A Figura 50 indica a localização do segmento analisado, enquanto a Figura 51 exibe
os níveis de serviço identificados para esse trecho.

Figura 50 – Segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 51 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe-se que o segmento analisado no entorno portuário apresenta uma situação em que já se
observam indícios de instabilidade. Nesse sentido, salienta-se que o trecho é de pista simples e
apresenta traçado sinuoso, fatores que dificultam o tráfego de veículos maiores, restringindo a
manobrabilidade dos condutores e impactando negativamente no fluxo dos veículos de passeio que
também utilizam a via. Ademais, vale ressaltar que a região costumeiramente recebe um elevado
número de turistas no verão, logo, a situação observada na análise pode se agravar ainda mais.

Tendo em vista a realidade exposta, assim como na maioria das rodovias da
hinterlândia, o trecho do entorno portuário necessitará de intervenções no sentido de reduzir
os problemas observados. Nesse contexto, espera-se que, com a finalização das obras do
Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, a situação no segmento da SP-055 no entorno
portuário melhore, considerando que boa parte do volume de veículos, especialmente os
pesados, será desviada para a nova via.

5.1.1.3. Portaria de acesso
Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz-se
necessária, também, a análise da portaria de acesso ao Porto de São Sebastião, uma vez que
os procedimentos realizados em seus gates podem ser geradores de gargalos em suas
instalações e/ou nas vias de acesso ao Porto. Portanto, foi realizado um estudo a respeito da
sistemática de acesso à portaria, da quantidade de gates e dos equipamentos existentes para,
posteriormente, simular os acessos e observar possível formação de filas.
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A Figura 52 apresenta a localização da atual portaria de acesso ao Porto de São
Sebastião, conhecida como Portaria Principal, na qual são realizados os controles de entrada e
de saída, tanto de pessoas e veículos (de carga e de passeio) quanto de máquinas e
equipamentos, quando necessário. O controle da portaria é de responsabilidade da guarda
portuária, que executa os procedimentos de conferência documental para liberação dos
acessos. Na Figura 52, também pode ser observada a localização da Portaria Secundária, a qual
não é mais utilizada para acesso ao Porto. O local era utilizado pelos veículos que tinham como
destino a área arrendada à empresa Schahin, em função de possibilitar acesso direto à referida
instalação portuária.

Figura 52 – Localização das portarias de acesso ao Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line e Google
Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 41 apresenta as características da portaria de acesso às áreas do Porto de
São Sebastião, incluindo as vias por onde é acessada, a quantidade de gates de acesso, os tipos
de veículos que as acessam, os equipamentos existentes e o fluxo no dia-pico, ou seja, a
quantidade de veículos que passam pelo gate no dia de maior movimentação do ano. Os
equipamentos que se identificam no estudo das portarias são: câmeras OCR (do inglês –
Optical Character Recognition), leitores biométricos, leitores RFID (do inglês – Radio-Frequency
Identification), que se referem aos leitores de cartão de proximidade, e balanças rodoviárias.

Portaria

Portaria
Principal

Via de acesso

Quantidade
de gates
1 de entrada

Av. do Outeiro
1 de saída

Tipo de
veículos que
acessam o
Porto
Caminhões e
carros de
passeio

Equipamentos

Câmeras OCR e
leitores de cartão
de proximidade

Fluxo no diapico
531 caminhões
30 carros de
passeio

Tabela 41 – Características da portaria de acesso às instalações do Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Com base nas características apresentadas na Tabela 41, bem como nos dados e nas
informações fornecidas pela Autoridade Portuária acerca da distribuição das chegadas e dos
tempos de processos, pôde-se realizar uma simulação numérica das entradas e das saídas dos
veículos no período de maior movimentação do Porto Público, de forma a avaliar possíveis
formações de filas. Essa análise foi realizada no software SimPy, por meio da simulação de três
dias consecutivos de acessos ao Porto.
O Gráfico 16 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação
numérica, no qual a escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam na
fila da portaria e a escala horizontal indica o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre,
considerando as 72 horas simuladas.

Gráfico 16 – Formação de filas nos gates da portaria de acesso ao Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O resultado da simulação aponta que a atual portaria de acesso ao Porto de São
Sebastião apresenta pouca formação de filas, mesmo no período de maior movimentação
portuária, em que foi identificado um fluxo de 561 acessos no dia. Nesse sentido, no gate de
entrada verificou-se um acúmulo máximo de cinco veículos, enquanto que no gate de saída
observou-se quatro veículos aguardando atendimento na hora-pico.
Ressalta-se que a fluidez no acesso ao Porto de São Sebastião é justificada, em
partes, pelo fato de os gates da portaria estarem munidos de equipamentos que conferem
maior agilidade aos procedimentos de entrada e saída. No entanto, conforme informado em
visita técnica, o Porto ainda carece de um sistema de agendamento das chegadas dos veículos,
assim como de uma infraestrutura externa que sirva de apoio à espera de caminhões, o que,
por vezes, ocasiona filas próximas à portaria, dificultando a passagem dos veículos, haja vista
que alguns caminhões acabam utilizando vias do entorno portuário como pátio de
estacionamento. Nesse sentido, para amenizar o impacto dos veículos estacionados nas vias
de acesso ao Porto, a Guarda Portuária recepciona os caminhões que irão fazer recepção ou
expedição de cargas no Porto e os direciona para o Pátio 4 que, atualmente, serve como área
de apoio.

120

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

Diante do exposto, destaca-se que, com a conclusão das obras do Trecho Contornos
da Rod. Nova Tamoios, a Companhia Docas de São Sebastião (CDSS) desenvolveu um projeto
de uma nova portaria, situada próxima à atual portaria secundária, em que será possível
realizar o acesso direto a uma área de estacionamento, que irá dispor de infraestrutura para
atendimento ao motorista (vestiário, cozinha, cadastramento). Maiores detalhes acerca do
projeto podem ser consultados na seção 5.2. Caso o projeto não seja executado, uma
possibilidade para amenizar o estacionamento de caminhões em locais impróprios seria recuar
a portaria atual, de modo a viabilizar a construção de um buffer em frente a ela para
acomodação dos veículos que aguardam acesso ao Porto.
Nesse contexto, vale ressaltar que a implantação de equipamentos que visem a
automatização dos gates das portarias, aliada ao uso de um sistema de agendamento com o
devido sequenciamento dos veículos e à existência de pátios adequados ao estacionamento
dos veículos de carga, evita a formação de filas nos acessos às instalações portuárias, assim
como permite uma gestão eficiente das operações de carga e descarga no Porto, além de
otimizar os recursos necessários.

5.1.1.4. Intraporto
Quanto aos acessos rodoviários intraporto do Complexo Portuário de São Sebastião,
realizou-se a análise das vias internas e dos fluxos do Porto Público, de forma a contemplar a
identificação das rotas dos veículos, salientando parâmetros logísticos (falta de espaço para
circulação e presença de estacionamentos) e fatores qualitativos (situação do pavimento e
sinalização).
O fluxo de veículos no Porto de São Sebastião segue conforme apresentado na Figura 53.

Figura 53 – Fluxo rodoviário interno ao Porto de São Sebastião
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Após adentrar o Porto Público pela atual portaria de acesso, os caminhões seguem
até uma das balanças para realizar a pesagem e, na sequência, transitam pelas vias internas
segundo os fluxos identificados na Figura 53, que permitem acesso aos pátios, aos armazéns e
às infraestruturas de acostagem. Após os procedimentos de carga e descarga, os veículos
passam novamente pela balança e dirigem-se ao gate de saída.
Com relação às condições das vias internas do Porto de São Sebastião, todas
encontram-se pavimentadas e em bom estado de conservação. O trecho entre a portaria e o
local onde estão situadas as balanças é pavimentado com blocos de concreto sextavados, e a
partir desse ponto até o cais, a via apresenta pavimento rígido. Acerca da pavimentação dos
pátios, destaca-se que o Pátio 1 e o Pátio 2 são completamente revestidos em concreto, ao
passo que o Pátio 3 encontra-se parcialmente coberto com pavimento rígido e o restante
conta com uma pavimentação primária. O Pátio 4, por sua vez, ainda não possui
pavimentação, todavia seu aterro primário encontra-se concluído. O material utilizado no
aterro da área desse pátio provém de cortes das obras da Rod. Nova Tamoios.
A Figura 54 apresenta um detalhamento da pavimentação na via de acesso interna (à
esquerda) e na área do cais do Porto (à direita).

Figura 54 – Pavimentação da via intraporto em blocos de concreto (à esquerda) e em pavimento rígido (à
direita)
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à sinalização interna do Porto de São Sebastião, verifica-se a
inexistência de sinalização horizontal ao longo de suas vias internas, bem como a carência de
sinalização vertical, a qual é registrada apenas na via principal de acesso ao cais. Nesse
sentido, pode-se dizer que, de maneira geral, a sinalização interna do Porto é deficiente,
podendo gerar dificuldades para o bom entendimento do fluxo dentro do Complexo, tanto
para os veículos quanto para os pedestres. Contudo, vale ressaltar que a sinalização vertical
existente se encontra em bom estado de conservação.
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A Figura 55 apresenta a carência de sinalização na área dos armazéns do Porto
Público (à esquerda) e na via de acesso ao cais (à direita).

Figura 55 – Carência de sinalização horizontal e vertical no Porto de São Sebastião
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por fim, destaca-se que a manutenção do pavimento em boas condições na área
interna às instalações portuárias e o bom ordenamento dos fluxos, com placas de sinalização
adequadas e sinalização horizontal visível, contribuem para que a operação portuária
transcorra de forma eficiente. Tais fatores também diminuem as possibilidades de acidentes
com pedestres e veículos, mitigando prejuízos financeiros e maximizando a segurança dos
usuários.

5.1.2. SITUAÇÃO FUTURA
Com base na verificação da permanência do modal rodoviário como único modal de
transporte de cargas expedidas ou recepcionadas no Porto de São Sebastião, são verificadas as
taxas de crescimento dos veículos, quando comparados aos volumes do cenário atual. Dessa
forma, para as vias do entorno portuário, que sofrem influência direta das movimentações de
carga, são aplicadas tais taxas para determinar o crescimento do fluxo de caminhões futuros
para análise do nível de serviço das rodovias e, quando for o caso, das interseções. No entanto,
para as vias da hinterlândia, são adotadas as taxas de crescimento recomendadas pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujos detalhes são abordados
na sequência.
Ao final da seção, com base nas taxas de crescimento de caminhões, são calculados
os fluxos de veículos que acessarão cada uma das portarias nos cenários futuros e identificadas
as obras de melhorias em suas infraestruturas, de modo a efetuar novamente as simulações
dos acessos aos gates com esses novos parâmetros e prever possíveis formações de filas.
Diante do exposto, a análise da situação futura é dividida em três seções, a saber:
» Conexão com a hinterlândia
» Entorno portuário
» Portarias de acesso.
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5.1.2.1.

Conexão com a hinterlândia

O volume de veículos que irá trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de
São Sebastião foi estimado por meio da aplicação das taxas de crescimento de tráfego
sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o intuito de projetar os
dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em 3% a.a. para veículos leves
e 2,5% a.a. para veículos pesados.
A Tabela 42 traz o Volume de hora-Pico (VHP) previsto para cada um dos segmentos
de múltiplas faixas analisados na hinterlândia, considerando os seguintes horizontes: 2020,
2025, 2045 e 2060. A Tabela 43, por sua vez, exibe os dados do segmento de pista simples.
Maiores detalhes a respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser
consultados no Apêndice 5.
Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)
Id

Rodovia

Nº de faixas

Sentido

Demanda
atual
VHP
(2017)

Demanda projetada
VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

1

SP-065

2

Oeste-leste

611

664

764

1.340

2.044

1

SP-065

2

Leste-oeste

627

682

786

1.381

2.111

2

SP-065

2

Oeste-leste

629

684

788

1.386

2.118

2

SP-066

2

Leste-oeste

639

695

799

1.403

2.141

3

SP-065

2

Oeste-leste

312

341

394

703

1.088

3

SP-065

2

Leste-oeste

292

319

368

656

1.012

4

SP-099

2

Oeste-leste

1.257

1.372

1.588

2.847

4.414

4

SP-099

2

Leste-oeste

1.273

1.389

1.608

2.885

4.474

5

SP-099

2

Oeste-leste

1.257

1.372

1.588

2.847

4.414

5

SP-099

2

Leste-oeste

1.273

1.389

1.608

2.885

4.474

6

SP-099

2

Oeste-leste

803

877

1.015

1.822

2.826

6

SP-099

2

Leste-oeste

872

952

1.102

1.981

3.075

7

SP-099

2

Oeste-leste

797

870

1.007

1.807

2.803

7

SP-099

2

Leste-oeste

850

929

1.075

1.933

3.001

8

SP-099

2

Leste-oeste

813

887

1.027

1.844

2.861

9

SP-099

2

Oeste-leste

1.095

1.195

1.383

2.483

3.851

9

SP-099

2

Leste-oeste

983

1.073

1.242

2.230

3.459

10

SP-055

2

Norte-sul

1.090

1.190

1.377

2.468

3.826

10

SP-055

2

Sul-norte

1.002

1.093

1.265

2.269

3.518

11

BR-116

2

Norte-sul

2.698

2.942

3.399

6.059

9.353

11

BR-116

2

Sul-norte

2.387

2.603

3.008

5.361

8.276

12

BR-116

2

Norte-sul

3.794

4.138

4.781

8.533

13.184

12

BR-116

2

Sul-norte

3.187

3.474

4.012

7.138

11.005

13

BR-116

2

Norte-sul

1.332

1.451

1.671

2.950

4.522

13

BR-116

2

Sul-norte

1.361

1.482

1.707

3.011

4.613
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Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)
Id

Rodovia

Nº de faixas

Demanda
atual
VHP
(2017)

Sentido

Demanda projetada
VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

14

SP-070

2

Norte-sul

848

925

1.070

1.918

2.971

14

SP-070

2

Sul-norte

995

1.085

1.255

2.243

3.470

15

SP-070

2

Norte-sul

833

908

1.051

1.880

2.910

15

SP-070

2

Sul-norte

1.204

1.313

1.518

2.715

4.200

16

SP-070

2

Norte-sul

1.389

1.516

1.755

3.149

4.885

16

SP-070

2

Sul-norte

1.278

1.394

1.612

2.885

4.466

17

SP-070

2

Norte-sul

1.108

1.209

1.399

2.505

3.879

17

SP-070

2

Sul-norte

985

1.075

1.243

2.225

3.446

18

SP-070

2

Norte-sul

1.108

1.209

1.399

2.505

3.879

18

SP-070

2

Sul-norte

985

1.075

1.243

2.225

3.446

19

SP-070

2

Norte-sul

1.403

1.531

1.770

3.165

4.896

19

SP-070

2

Sul-norte

1.403

1.529

1.767

3.149

4.860

Tabela 42 – Demanda projetada de veículos para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Demanda
atual

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda projetada

Id

Rodovia

Classe

Sentido

VHP (2017)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

8

SP-099

II

Oeste-leste

819

894

1.035

1.856

2.879

Tabela 43 – Demanda projetada de veículos para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a metodologia do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto, a
capacidade de uma rodovia expressa a máxima taxa horária de fluxo de tráfego esperada em
uma seção da via por sentido, admitindo-se as condições básicas de tráfego, as quais
relacionam as características físicas da via e as condições locais de tráfego, como largura de
faixa, largura de acostamento e classes de veículos.
No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovia com duas faixas com sentidos de
tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por
hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia
conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 44 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

Velocidade de fluxo livre
(mi/h)
(km/h) ¹

Capacidade
(veículos/hora/faixa)
1.7002

–
45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200
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Tipo de rodovia

Velocidade de fluxo livre

Capacidade

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

Tabela 44 – Capacidade das rodovias conforme HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans (2017)

Diante do exposto, constata-se que alguns trechos pertencentes à hinterlândia do Complexo podem
apresentar situação crítica no futuro, haja vista o elevado volume de veículos previsto nos
horizontes determinados (expostos na Tabela 42 e na Tabela 43) ante os limites de capacidade de
tráfego estabelecidos pelo método de análise.

Destaca-se que os valores de capacidade dos segmentos analisados podem, ainda,
ser menores que os valores apresentados na Tabela 44, pois esses trechos não
necessariamente operam sob condições básicas, as quais se encontram detalhadas no
Apêndice 5.
A Figura 56 apresenta o nível de serviço estimado para os segmentos da hinterlândia
do Complexo Portuário de São Sebastião, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 56 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Nota-se que o trecho da Rod. Dom Pedro I apresentará boas condições de
trafegabilidade, mesmo com o crescimento da demanda de tráfego previsto, ao passo que,
situações críticas poderão ser alcançadas nos segmentos das demais rodovias analisadas.
Nesse sentido, constata-se que, se não forem realizadas ações para melhoria da infraestrutura
viária atual, as condições de trafegabilidade na hinterlândia estarão comprometidas,
impactando negativamente no escoamento das cargas recepcionadas e/ou expedidas no
Complexo Portuário de São Sebastião.
Como mencionado, a Rod. Dom Pedro I apresentará condições estáveis de
trafegabilidade nos horizontes futuros, visto que, estima-se que seus segmentos registrarão
LOS A até meados de 2025, quando o LOS B começará a ser observado, prolongando-se, por
sua vez, até meados de 2045. Ademais, observa-se que, até 2060, todo o trecho analisado
apontará LOS C, correspondente a uma situação ainda estável, mas com a velocidade dos
veículos e a manobrabilidade dos condutores consideravelmente condicionadas pelo aumento
da demanda de tráfego.
A Rod. Presidente Dutra, que já apresenta condições críticas para determinados
segmentos na situação atual (seção 5.1.1.1), tende a ter sua situação agravada no futuro. Da
análise, percebe-se que, até meados de 2025 o trecho que parte de Arujá (SP) até Jacareí (SP)
ainda registrará condições estáveis, conforme o LOS C observado. Contudo, nos períodos
posteriores a esse horizonte, há previsão de que a demanda de tráfego se aproximará da
capacidade da via gradativamente, superando-a até meados de 2060 em todos os segmentos
analisados. Assim, salienta-se a necessidade da execução de medidas mitigatórias para
melhorar as condições observadas no trecho, tal como o prolongamento da Rod. Carvalho
Pinto, que margeará a Rod. Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, aliviando o tráfego na
via. Maiores detalhes a respeito dessa obra estão expostos na seção 5.2.
No que diz respeito à Rod. Ayrton Senna, percebe-se que, as boas condições de fluxo
de tráfego registradas atualmente permanecerão até as proximidades do ano de 2025. Assim,
indícios de instabilidades poderão ser observados apenas em meados de 2045,
especificamente nos segmentos próximos aos municípios de Jacareí (SP), São José dos Campos
(SP) e Taubaté (SP). Finalmente, para os anos próximos de 2060 aponta-se uma situação crítica
na totalidade do trecho, indicando que a capacidade da via alcançará o esgotamento.
Acerca da Rod. dos Tamoios, observa-se que a via continuará apresentando boas
condições de trafegabilidade, excluso para o trecho de pista simples na Serra do Mar, até
horizontes próximos do ano 2025. Todavia, situações instáveis poderão surgir nos segmentos
próximos às concentrações urbanas dos municípios de São José dos Campos (SP) e
Caraguatatuba (SP), tendo em vista o LOS D e E observados. Por fim, nas proximidades do ano
2060, estima-se que uma situação crítica será atingida na maioria dos segmentos da via,
sobretudo naqueles mais próximos de áreas de elevada densidade demográfica.
Tendo em vista as obras do Projeto Nova Tamoios, as quais modificarão a
infraestrutura atual da rodovia, por meio da duplicação do trecho da Serra do Mar e da
implantação da alça de contorno dos municípios de Caraguatatuba (SP) e São Sebastião (SP),
vale destacar que melhores condições de trafegabilidade são esperadas para os segmentos
dessa via. Nesse sentido, com base nas informações da obra, as quais podem ser visualizadas
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na seção 5.2, aferiu-se o nível de serviço para o segmento de descida da Serra do Mar com a
faixa adicional, contemplada no projeto de duplicação.
Na sequência, a Figura 57 mostra os resultados obtidos anteriormente para o trecho,
enquanto que a Figura 58 expõe os níveis de serviço alcançados após o acréscimo da nova
faixa.

Figura 57 – LOS do segmento de descida da Serra do Mar (SP-099) em 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 58 – LOS do segmento de descida da Serra do Mar (SP-099) em 2020, 2025, 2045 e 2060 após o
acréscimo da segunda faixa viária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que, quando finalizada, a obra de duplicação do Trecho de Serra da Rod. dos Tamoios
representará um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para a região em análise,
de acordo com os melhores níveis de serviço encontrados. Dessa forma, destaca-se que a demanda
de tráfego se aproximará da capacidade do trecho somente em meados de 2060.

Finalmente, para o trecho analisado na SP-055, observa-se a manutenção das boas
condições de trafegabilidade até as proximidades de 2025. Porém, à medida que o horizonte
de estudo avança, estima-se um agravamento da situação por conta do aumento da demanda
de tráfego prevista, alcançando o LOS D em meados de 2045, e o LOS E em 2060. Por outro
lado, vale ressaltar novamente que, após a finalização das obras da Rod. Nova Tamoios,
especialmente a conclusão do Trecho Contornos, espera-se uma melhora nas condições de
tráfego da região, em virtude de o tráfego de passagem ser desviado da SP-055 para a nova
rodovia.
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5.1.2.2.

Entorno portuário

Acerca do segmento avaliado no entorno portuário, considerou-se a influência da
projeção de demanda de cargas no crescimento do volume de veículos pesados. Desse modo,
para cada um dos horizontes analisados, foram utilizadas as taxas de crescimento
apresentadas na Tabela 45 para a projeção de caminhões nos cenários futuros. Para os veículos
leves, continuou-se a considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego
do DNIT (2006).
Horizonte

Cenário pessimista

Cenário tendencial

Cenário otimista

2020

2,34% a.a.

2,58% a.a.

2,83% a.a.

2025

1,51% a.a.

1,76% a.a.

2,00% a.a.

2045

0,91% a.a.

1,17% a.a.

1,41% a.a.

2060

0,75% a.a.

1,02% a.a.

1,24% a.a.

Tabela 45 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 46 e a Tabela 47 exibem os valores projetados para a demanda de tráfego
da via analisada no entorno portuário, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060. Mais detalhes
acerca dos resultados exibidos podem ser consultados no Apêndice 5.
Segmentos do entorno
Id

Rodovia

1

SP-055

1

SP-055

Tipo

Sentido

Pista
simples
Pista
simples

Nortesul
Sulnorte

Demanda
atual

Demanda VHP (Cenário
2020)

Demanda VHP (Cenário
2025)

VHP (2017)

Pessimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

Temdencial

Otimista

727

792

793

794

905

907

910

759

829

829

829

955

956

957

Tabela 46 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segmentos do entorno
Id

Rodovia

1

SP-055

1

SP-055

Tipo

Sentido

Pista
simples
Pista
simples

Nortesul
Sulnorte

Demanda
atual

Demanda VHP (Cenário
2045)

Demanda VHP (Cenário
2060)

VHP (2017)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

727

1.549

1.560

1.571

2.341

2.361

2.378

759

1.692

1.697

1.701

2.608

2.616

2.623

Tabela 47 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ao analisar os valores obtidos, verifica-se que, em função de o cenário otimista de
projeção de demanda ser baseado em uma maior expectativa de movimentação de cargas,
estima-se um maior volume de veículos para esse cenário em todos os horizontes de estudo.
Além disso, é importante destacar que, a capacidade do segmento da SP-055 analisado no
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entorno portuário é a mesma exposta na Tabela 44. Assim, a Figura 59 exibe o nível de serviço
calculado para o segmento estudado no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião,
considerando o cenário tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 59 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que o trecho da SP-055 analisado no entorno portuário, que já apresenta
indícios de instabilidade no cenário atual, tende a ter sua situação agravada no futuro,
inclusive para um horizonte próximo. Nesse contexto, ressalta-se que o LOS E será alcançado
em meados de 2020, indicando que a demanda de tráfego estará próxima da capacidade da
via, ao passo que o LOS F será atingido em um horizonte próximo ao ano de 2045,
evidenciando o esgotamento da capacidade do segmento. Somado a isso, vale destacar que a
região analisada, costumeiramente, recebe elevada quantidade de turistas no verão, fato que
pode agravar a situação exposta.
Dessa forma, constata-se que, se não forem realizadas obras de melhoria da
infraestrutura viária da região, o segmento analisado continuará sendo um gargalo à fluidez de
tráfego. Assim, como mencionado na seção de situação atual (seção 5.1.1.1), salienta-se a
importância da conclusão das obras do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, o qual
representará uma alternativa aos veículos que transitam na região, sobretudo os que se
destinam ao Complexo Portuário. Maiores informações acerca dessa obra podem ser
visualizadas na seção 5.2.
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5.1.2.3. Portaria de acesso
Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário
de São Sebastião, também foram analisadas as projeções de volume de veículos sobre cada
uma delas, objetivando realizar um comparativo entre a demanda projetada e a capacidade
dos gates, o que permite avaliar a possibilidade de formação de filas futuras nas portarias.
As projeções do volume de caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos respectivos recintos portuários nos cenários pessimista, tendencial e
otimista para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060. Por sua vez, a estimativa do aumento do
volume dos carros de passeio levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados.
Para cada cenário, foram simuladas duas situações, com e sem a implantação das
melhorias previstas na infraestrutura de gates, a saber:
1.
2.

Considerando a Portaria Principal com sua capacidade atual – um gate de entrada e um
gate de saída, processando caminhões e carros de passeio.
Contemplando a reforma e ampliação da Portaria Principal – a qual passará a operar
exclusivamente com carros e contará com dois gates de entrada e dois gates de saída – e
a construção da nova portaria, a qual atenderá exclusivamente o fluxo de caminhões e
apresentará três gates de entrada e três gates de saída.

Dessa forma, na segunda situação, a Portaria Principal reformada passa a se chamar
Portaria 01 (carros de passeio) e a nova portaria, Portaria 02 (caminhões).
A Tabela 48 apresenta os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados
para cada uma das portarias, considerando o cenário tendencial. Os fluxos estimados para os
cenários pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 5.
Demanda
atual
Situação

Portaria

Sem as
melhorias
previstas

Portaria
Principal

Com as
melhorias
previstas

Portaria 01
(carros de
passeio)
Portaria 02
(caminhões)

Demanda futura (cenário tendencial)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

531

30

589

32

622

36

744

54

830

67

-

-

-

32

-

36

-

54

-

67

-

-

589

-

622

-

744

-

830

-

Tabela 48 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias nos cenários futuros
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe-se que a movimentação de veículos no Complexo Portuário de São Sebastião
cresce dos atuais 531 caminhões e 30 carros de passeio para 830 caminhões e 67 carros de
passeio ao final do ano de 2060, no dia-pico, tomando como base o cenário tendencial. Assim,
para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas para os três
cenários (pessimista, tendencial e otimista) dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060, foram
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realizadas simulações de eventos discretos de distribuição livre que, no contexto desse estudo,
são usadas para realizar análises numéricas das filas nos gates das portarias.
O Gráfico 17, o Gráfico 18, o Gráfico 19 e o Gráfico 20 apresentam, respectivamente,
os resultados das simulações para o cenário tendencial dos horizontes de 2020, 2025, 2045 e
2060. Os resultados das simulações para os cenários pessimista e otimista de cada ano
analisado podem ser verificados no Apêndice 5.
As simulações para os cenários futuros indicam formação de filas ao longo de três
dias consecutivos e mostram um aumento no número de veículos aguardando acesso ao Porto
de São Sebastião quando comparados com o cenário atual, caso seja mantida a infraestrutura
atual da Portaria Principal. Nesse contexto, os resultados para o cenário tendencial apontam
que as filas podem chegar, na hora-pico, a 20 veículos no gate de entrada, no ano de 2060, se
observada a Portaria Principal. Todavia, caso as melhorias previstas pela Autoridade Portuária
se concretizem, verifica-se que as novas estruturas (Portaria 01 e Portaria 02) terão capacidade
para atender a demanda de veículos prevista para o cenário tendencial, haja vista que as
simulações não registraram um acúmulo significativo de veículos.

Gráfico 17 – Formação de filas nos gates do Porto de São Sebastião no cenário tendencial - 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 18 – Formação de filas nos gates do Porto de São Sebastião no cenário tendencial - 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 19 – Formação de filas nos gates do Porto de São Sebastião no cenário tendencial - 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 20 – Formação de filas nos gates do Porto de São Sebastião no cenário tendencial - 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por fim, conclui-se que, além de uma quantidade adequada de gates, a
automatização dos processos, por meio da implantação de equipamentos, mostra-se de suma
importância para assegurar a fluidez no acesso ao Porto. Além disso, é importante que haja um
sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem, que contemple todos os
operadores que realizam movimentação no Porto para que os veículos o acessem de forma
cadenciada.

5.2. ESTUDOS E PROJETOS
Essa seção apresenta uma descrição das melhorias previstas para os acessos
rodoviários que se encontram em estudo, planejadas ou em execução, e que impactam nas
movimentações de carga do Complexo Portuário de São Sebastião.

5.2.1. IMPLANTAÇÃO DA ROD. NOVA TAMOIOS (SP-099)
Atualmente, a Rod. dos Tamoios é a principal ligação entre o planalto e o litoral norte
do estado de São Paulo, sendo constituída por um trecho de planalto e por um trecho de serra.
O primeiro encontra-se duplicado desde 2014, enquanto o segmento que percorre a Serra do
Mar opera em pista simples e passa por obras de duplicação. Tais obras, juntamente com a
implantação do trecho litorâneo da rodovia, chamado de Contornos, fazem parte do Projeto
Nova Tamoios, de responsabilidade da Dersa e da Concessionária Tamoios S.A., que devem
manter a rodovia ao término das obras (DERSA, 2016a).
A Figura 60 apresenta os trechos da rodovia contemplados pelo Projeto Nova
Tamoios, com destaque para: o segmento situado no planalto (já duplicado); o atual trecho de
serra, que será reestruturado para operar com duas faixas de rolamento e acostamento no
sentido de descida; o trecho de serra em construção, o qual será utilizado para o tráfego de
subida, sentido Litoral–São José dos Campos; e o Trecho Contornos, que desviará o fluxo de
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veículos da área urbana dos municípios de Caraguatatuba e de São Sebastião
(CONCESSIONÁRIA TAMOIOS, 2016).

Figura 60 – Trechos contemplados pelo Projeto Nova Tamoios
Fonte: Concessionária Tamoios (2016) Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com previsão de entrega para 2020 (PORTAL R3, 2017), a obra, iniciada em 2015, sob
fiscalização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) (CONCESSIONÁRIA
TAMOIOS, 2016) e responsabilidade da Construtora Queiroz Galvão, tem como objetivo aliviar
o trânsito na região de São Sebastião e Caraguatatuba, diminuindo filas e agilizando o processo
de escoamento de mercadorias, através da otimização da infraestrutura viária existente para
acesso ao Porto de São Sebastião. Além disso, as obras devem trazer mais segurança para os
usuários (DERSA, [2017b]).
Diante do exposto, as seções seguintes detalham as obras de duplicação do Trecho
de Serra e de implantação do Trecho Contornos, respectivamente.
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5.2.1.1.

Duplicação do Trecho de Serra

O trecho a ser duplicado possui 21,5 km de extensão e passa pelos municípios de
Paraibuna e Caraguatatuba (DERSA, 2016a), em que cerca de 85% da obra percorre a área do
Parque Estadual da Serra do Mar, representando um desafio ambiental. Considerando esse
fator, a maior parte da rodovia será composta por viadutos e túneis (CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO, 2017), conforme pode-se verificar na Figura 61.

Figura 61 – Localização das obras de arte especiais contempladas no projeto de duplicação do Trecho de
Serra da Rod. dos Tamoios
Fonte: Construtora Queiroz Galvão (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme explanado anteriormente, a nova pista, quando concluída, contará com
duas faixas de rolamento e acostamento e será utilizada para o tráfego de subida da Serra do
Mar, enquanto a pista existente será reestruturada para atendimento dos veículos que
trafegam no sentido de descida. Assim, a obra será de fundamental importância para
aumentar a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que circulam
na região.
Ademais, segundo o Governo do Estado de São Paulo, até agosto de 2017, cerca de
21% das obras de duplicação da rodovia já haviam sido concluídas (SÃO PAULO, 2017).

5.2.1.2.

Construção do Trecho Contornos

O Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios circundará os municípios de
Caraguatatuba e São Sebastião com o intuito de reduzir o tráfego de passagem da área urbana
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das duas cidades, que atualmente utiliza a SP-055. Assim, está prevista a construção de 33,9
km de rodovia, sob coordenação da Dersa, cujas obras tiveram início em outubro de 2013 e
estão divididas em quatro lotes, destacados na Figura 62 (RUIZ, 2016).

Figura 62 – Lotes do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios
Fonte: DERSA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Fazendo parte do chamado Contorno Norte, o Lote 1 tem 6,2 km e compreende o
segmento entre o entroncamento com a Rod. Dos Tamoios e o entroncamento com a SP-055.
O Lote 2, por sua vez, com 18,4 km de extensão, engloba parte do chamado Contorno Sul e
localiza-se entre o entroncamento com a Rod. Dos Tamoios e o limite entre os municípios de
São Sebastião e Caraguatatuba. A partir do Lote 2, os demais lotes totalizam 9,3 km de
extensão até o Porto de São Sebastião (RUIZ, 2016).
O Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios prevê a construção de cinco túneis
duplos, além de cinco pontes e 48 viadutos, totalizando 53 obras de artes especiais (DERSA,
[201-]a). Ao final, a obra irá dispor de duas pistas com acostamento, em que alguns trechos
terão duas faixas de rolamento por sentido com 3,6 metros de largura cada, e outros apenas
uma faixa e será administrada pela Concessionária Tamoios (CONCESSIONÁRIA TAMOIOS,
2016a).
Por fim, destaca-se que o final do Lote 4, em São Sebastião, deve moldar-se ao
sistema viário do município, incluindo o acesso ao Porto. Entretanto, faz parte do projeto do
Governo do Estado a construção de duas alças de acesso, uma em direção à SP-055, sentido
Sul, e outra em direção ao centro da cidade, sendo necessária a execução de uma alça
conectando a Rod. Nova Tamoios ao Porto. Assim, quando concluídas e compatibilizadas com
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o acesso ao Porto, as obras do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios devem mitigar a
interferência dos veículos de carga no fluxo urbano da região, além de otimizar a
movimentação de cargas do Complexo Portuário.

5.2.2. PROLONGAMENTO DA ROD. GOVERNADOR CARVALHO PINTO
A Rod. Governador Carvalho Pinto (SP-070), concessionada à Ecopistas, cruza os
municípios de Guararema, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté, dando acesso ao
litoral norte paulista pela Rod. dos Tamoios (DERSA, [201-]b), havendo a atual necessidade de
passar pela Rod. Presidente Dutra. Assim, o projeto, que faz parte do Programa de Concessões
Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, prevê o prolongamento e a ligação da Rod.
Carvalho Pinto na altura do Km 196,5 com o Km 5,5 da Rod. Oswaldo Cruz (SP-125), cruzando a
região do Barreiro em Taubaté (G1 VALE DO PARAÍBA E REGIÃO, [2017a]), conforme ilustra a
Figura 63.

Figura 63 – Prolongamento da Rod. Governador Carvalho Pinto
Fonte: G1 Vale do Paraíba e Região (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A via vai margear a Rod. Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, de modo que os
motoristas poderão seguir para o litoral norte de São Paulo sem acessar a Rod. Presidente
Dutra, aliviando o tráfego no entroncamento das duas rodovias, considerado um gargalo
viário, principalmente nos finais de semana e feriados (G1 VALE DO PARAÍBA E REGIÃO, 2014).
A obra que teve início em 2014 e está prevista no contrato de concessão à Ecovias,
sob fiscalização da Artesp, terá 8,6 km de pista dupla com duas faixas de rolamento ou 10,7 km
de percurso, se consideradas as conexões de trechos já existentes, além da construção de dois
dispositivos de entroncamento – no início e no final do trecho –, dois túneis, cinco pontes e
oito viadutos (SÃO PAULO, 2017).
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Segundo o Governo do Estado, cerca de 80% das obras estão concluídas e devem ser
entregues até março de 2018 (SÃO PAULO, 2017).

5.2.3. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE TRAVESSIA ENTRE SÃO SEBASTIÃO E
ILHABELA
A travessia de pedestres e veículos entre os municípios de São Sebastião e Ilhabela é
realizada apenas através de balsas. Especialmente no verão, o intenso fluxo de veículos no
local resulta na formação de filas, impactando no trânsito dos dois municípios. Dessa forma, as
Prefeituras de São Sebastião e de Ilhabela, em parceria com a Dersa, CDSS e Marinha, estão
discutindo um projeto que propõe algumas melhorias, entre elas, a transferência do local de
travessia das balsas, incluindo a implantação de um novo sistema de atracação.
Nesse contexto, o projeto completo prevê a construção de um novo terminal para os
usuários da balsa, a criação de um novo bolsão de estacionamento com capacidade para 500
veículos e a implantação de um novo sistema de atracação das balsas por gavetas, que deve
agilizar o embarque e o desembarque, evitando grandes filas (ILHABELA, 2017). Além disso,
está prevista a execução de reparos e serviços de manutenções preventivas e corretivas, a fim
de evitar a paralização das balsas que operam a travessia.
Para a construção do novo terminal para os passageiros das balsas, o local da
travessia deverá ser substituído para onde, atualmente, encontra-se a sede da Marinha, que,
por sua vez, será transferida para o Balneário dos Trabalhadores, onde terá espaço próximo ao
mar e um berço próprio para atracação dos seus navios (ILHABELA, 2017). A Figura 64 mostra o
local atual, em São Sebastião, em que se realiza a travessia das balsas até Ilhabela, e para onde
está prevista a sua transferência.
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Figura 64 – Localização atual e proposta da travessia São Sebastião–Ilhabela
Fonte: Informações obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além de proporcionar maior segurança aos passageiros e aumentar o potencial
operacional das balsas, a transferência do local de travessia contribuirá para mitigar o trânsito
próximo ao Porto de São Sebastião, à medida que eliminará as filas que hoje, especialmente
no verão, interferem no acesso ao Porto.

5.2.4. CONSTRUÇÃO DE NOVA PORTARIA E READEQUAÇÃO DA PORTARIA
EXISTENTE
O Porto de São Sebastião, atualmente, conta com apenas uma portaria de acesso em
funcionamento, na Av. do Outeiro, conhecida como Portaria Principal, conforme detalhado na
seção 5.1.1.3. Todavia, com a conclusão das obras do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios,
que irá moldar-se ao sistema viário da região e, através de uma alça, permitirá o acesso direto
ao Porto, a CDSS verificou a necessidade de construir uma nova portaria para conformar
melhor a chegada e a saída dos caminhões à área portuária.
Além da nova portaria, está prevista a implantação de uma área de estacionamento,
que deve dispor de infraestrutura de apoio para atendimento ao motorista e familiares, bem
como a reestruturação da atual portaria, cujas localizações podem ser verificadas na Figura 65.
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Figura 65 – Localização da portaria existente e da nova portaria do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: CDSS (2017c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para a nova portaria, estão previstos três gates de entrada e três gates de saída, para
os quais se considerou a implantação de tecnologias como câmeras OCR, bem como leitores
biométricos ou leitores de cartão por proximidade para reconhecimento do motorista. Já a
portaria existente passará por reformas, de forma a dispor de dois gates de entrada e dois
gates de saída, atendendo aos veículos de passeio e caminhões de pequeno porte utilizados
para serviços.
A execução do projeto, que ainda não possui data definida, deve permitir o melhor
fluxo de veículos nas portarias, agilizando os processos sem que haja interferência no tráfego
da região.
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6. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
O diagnóstico de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, neste Plano
Mestre, baseia-se no levantamento e na análise de dados e informações sobre a região do
Complexo Portuário de São Sebastião, abrangendo os municípios de São Sebastião e Ilha Bela.
O diagnóstico considera os principais aspectos ambientais relacionados à atividade portuária e
o conhecimento sobre as medidas e estratégias referentes à preservação, à conservação e à
recuperação das funções sociais, ecológicas e econômicas da área de influência desse
Complexo. Nesse contexto são apresentados o atendimento à legislação pertinente, o status
do licenciamento e a gestão ambiental portuária. O diagnóstico de meio ambiente também
contempla questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador (como o cumprimento
às normas cabíveis), além da elaboração e execução de programas de gerenciamento e do
atendimento a emergências.
Inicialmente é apresentada a Caracterização da Situação Ambiental do Complexo
Portuário, composta pela análise de estudos ambientais existentes na região, pela descrição de
planos e programas ambientais e de saúde e segurança do trabalhador – realizados pelas
instalações portuárias – e pela identificação de aspectos de sensibilidade ambiental. O item de
Gestão Ambiental inclui a descrição da estrutura organizacional de meio ambiente das
instalações, o registro e o armazenamento de dados, quando estes forem existentes, a
identificação de certificações ambientais, como a ISO 14001 e a OHSAS 18001, além da análise
da existência de ações integradas no Complexo Portuário. Por fim, o item de Licenciamento
Ambiental aborda as licenças ambientais em vigor no Complexo Portuário, destacando suas
principais condicionantes, além de fazer uma análise do processo de licenciamento e do
diálogo com órgãos licenciadores.
As informações e as análises presentes neste relatório são respaldadas no
levantamento de dados por meio de questionário on-line e em entrevistas realizadas com a
Autoridade Portuária e o Terminal Aquaviário de São Sebastião (Tebar). Adicionalmente, foram
consideradas as informações obtidas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), da
Companhia Docas de São Sebastião, assim como dos documentos fornecidos por esses órgãos,
além daqueles disponibilizados em sites especializados.
Vale ressaltar que este diagnóstico não visa esgotar as informações existentes das
instalações portuárias e da região. O objetivo deste diagnóstico é descrever um panorama da
situação atual do Complexo Portuário de São Sebastião referente aos temas de meio ambiente
e de saúde e segurança do trabalho.

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
O Complexo Portuário de São Sebastião está localizado no litoral norte do Estado de
São Paulo, protegido do mar aberto por se encontrar em frente à ilha de Ilhabela. O canal
entre o Porto de São Sebastião e a ilha é utilizado para travessia de balsas de passageiros,
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atividades náuticas, esportivas e recreativas. Além disso, a região possui importância para
pesquisas de biologia marinha e possui áreas legalmente protegidas (CPEA; CDSS, 2009).

Figura 66 – Localização do Porto de São Sebastião e Tebar
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

6.1.1. ESTUDOS AMBIENTAIS
Entre os estudos ambientais levantados, destacam-se os Estudos de Impacto
Ambiental (EIA) e seus respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), os quais, de
acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 001/1986,
podem ser exigidos pelo órgão ambiental para empreendimentos portuários (BRASIL, 1986).
Outros estudos recorrentes à atividade portuária são: Relatório de Controle
Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA), os quais são exigidos no processo de
regularização ambiental de portos e terminais portuários, de acordo com a Portaria nº 424
(BRASIL, 2011a), para a emissão da Licença de Regularização de Operação (LRO). Tais estudos
apresentam um diagnóstico dos meios biótico, físico e socioeconômico da região onde o
empreendimento será (ou está) instalado, além da identificação dos impactos ambientais
causados pela atividade e de medidas mitigadoras necessárias para reduzir tais impactos.
Somados a esses estudos, foram utilizados relatórios que dizem respeito a planos e
programas disponibilizados pelas empresas pertencentes ao Complexo Portuário, referentes
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aos monitoramentos ambientais realizados, à gestão de resíduos sólidos, ao gerenciamento de
efluentes e à saúde e segurança do trabalhador.
A Tabela 49 e a Tabela 50 apresentam os principais documentos disponibilizados
pelas instalações portuárias:
Tipo de estudos

Ano

Plano de Monitoramento das Águas
Superficiais

2016

Programa de Gerenciamento e
Monitoramento de Emissões Atmosféricas
– PGMEA: Sistema de Gestão Ambiental 3º Relatório do Plano de Controle de
Emissões Atmosféricas - Opacidade

2016

Programa de Controle Ambiental do Porto
de São Sebastião

2011

Plano de Emergência Individual (PEI)

2015

Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR)

2015

Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA)

2016

Plano de Ajuda Mútua do Porto Organizado
de São Sebastião (PAM/POSS)

2016

Plano de Área do Porto Organizado de São
Sebastião (PA/POSS)

2014

Observações
O documento avalia as condições físico-químicas das
águas do Canal de São Sebastião e das drenagens
lindeiras ao Porto Público de São Sebastião, a fim de
comparar as concentrações dos componentes físicoquímicos obtidos com os níveis de referência
estabelecidos na Resolução do Conama nº 357/2005
(PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016c).
As campanhas desenvolvidas fazem parte de uma etapa
de diagnóstico de fontes móveis de emissões
atmosféricas envolvidas com as movimentações de
granéis sólidos no Porto, cujos resultados são subsídios
para a atualização do Programa, assim como para o
controle de acesso de veículos ao Porto, no sentido de
melhorar a qualidade do ar emitido dentro da área
portuária (CDSS, 2017b).
O documento realiza análises para a determinação das
características físicas e operacionais do Porto de São
Sebastião, suas áreas de influência direta e indireta e
consequente diagnóstico ambiental dos meios físico,
biótico e socioeconômico. Além disso, avalia os
impactos ambientais decorrentes das atividades
portuárias, e as medidas mitigadoras e compensatórias
pertinentes, sendo relacionadas em matrizes, mapas,
plantas e desenhos esquemáticos (CPEA, 2011).
O PEI visa preparar o Porto de São Sebastião para
situações de acidentes como o derramamento de óleo
(CEATE, 2015b).
Para o efetivo gerenciamento dos riscos das instalações
do Porto de São Sebastião, foi desenvolvido um PGR,
contendo as diretrizes para a prevenção de acidentes e
mitigação de impactos nas atividades realizadas
durante sua operação (CEATE, 2015c).
O PPRA tem como objetivo a preservação da saúde e
integridade física dos trabalhadores, fornecendo
parâmetros legais e técnicos, considerando também
aspectos ambientais (SUPERSEG, 2016b).
O PAM tem por premissa a listagem das instalações e
equipamentos disponibilizados por cada instalação
portuária para uma eventual emergência na região do
Complexo Portuário de São Sebastião (PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO, 2016a).
O PA tem como motivação a compilação de todos os
documentos relacionados às medidas, informações e
ações referentes aos incidentes de derramamento de
óleo ao mar, bem como facilitar e ampliar a capacidade
de resposta dos respectivos PEIs (COMITÊ DE ÁREA,
2014).
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Tipo de estudos

Ano

Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos do Porto de São Sebastião

2015

Plano de Controle e Monitoramento de
Efluentes

2016

Manual do Sistema de Gestão Ambiental
(MSGA)

2017

Observações
O PGRS do Porto visa à criação do inventário dos
resíduos gerados, à conscientização do quadro de
funcionários sobre o tema, bem como a correta
destinação final destes resíduos (PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO, 2015a).
Esse plano pretende monitorar os padrões de
lançamento dos efluentes líquidos gerados na região do
Porto de São Sebastião e avaliar seu atendimento
perante a Resolução do Conama nº 430/2011 (PORTO
DE SÃO SEBASTIÃO,2016b).
O referido Manual tem por princípio apresentar a
estrutura e os instrumentos do Sistema de Gestão
Ambiental – SGA da CDSS (CDSS, 2017a).

Tabela 49 – Principais estudos ambientais identificados no Porto Público de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tipo de estudos

Ano

Observações

Relatório de Atualização das Áreas
Contaminadas do Terminal Aquaviário
de São Sebastião: TQ-3213, TQ-3236 e
Parque de Bombas
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA)

2016

Esse documento lista as áreas contaminadas consideradas
passivos ambientais do Tebar e o seu status de remediação
(ESTRE AMBIENTAL, 2016).

2016

Plano de Resposta a Emergência (PRE)

2017

Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos do Terminal Aquaviário de São
Sebastião

2017

Plano de Automonitoramento de
Efluentes Industriais – Terminal de São
Sebastião - SP

2017

Política de Gestão de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde

2006

Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR)

2014

Estudo de Análise de Riscos

2014

O PPRA tem como objetivo a preservação da saúde e
integridade física dos trabalhadores, fornecendo
parâmetros legais e técnicos, considerando também
aspectos ambientais (TRANSPETRO, 2016b).
Esse documento tem como objetivo estabelecer
procedimentos técnico-administrativos a serem adotados
nos cenários de emergência no Terminal de São Sebastião.
Possibilitando, desta forma, ações rápidas, eficientes e
ordenadas, visando preservar vidas, evitar ou minimizar
danos às instalações e impactos a comunidades vizinhas e
ao meio ambiente (TRANSPETRO, 2017e).
O PGRS do Tebar visa à realização do inventário dos
resíduos gerados, à conscientização do quadro de
funcionários a respeito do tema, bem como a correta
destinação final dos resíduos (TRANSPETRO, 2017c).
O referido estudo tem por objetivo atender à Exigência
Técnica nº 35 da Licença de Operação do Terminal de São
Sebastião nº 68000049 e especificar os serviços de
monitoramento a serem executados, conforme a
Resolução do Conama SMA 03 de 22/02/2000
(TRANSPETRO, 2017a).
Esse documento descreve as diretrizes adotadas pelo Tebar
quanto à gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
(TRANSPETRO, 2006).
O PGR contém as diretrizes para a prevenção de acidentes
e minimização de impactos nas atividades realizadas
durante a operação do terminal (ITSEMAP, 2014b).
Estudo preliminar para a elaboração do PGR e do PEI do
Porto de São Sebastião (ITSEMAP, 2014a).

Tabela 50 – Principais estudos ambientais identificados no Tebar
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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6.1.2. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO
Os planos e programas de controle e gestão ambiental e de segurança do trabalho
baseiam-se em um conjunto de metodologias e ações cujo objetivo é mitigar os impactos
ambientais, os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, conduzindo as atividades
potencialmente poluidoras de maneira a atender à legislação vigente sobre a atividade
portuária.
Nesse aspecto, o presente relatório apresenta a situação atual e os principais
resultados dos planos e programas ambientais desenvolvidos (Figura 67) no Complexo
Portuário de São Sebastião, divididos de acordo com suas características.

Figura 67 – Planos e programas ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
A má qualidade do ar pode ter diversos efeitos negativos sobre a saúde humana e ser
um redutor da qualidade de vida dos trabalhadores portuários e entorno. Assim, é avaliado se
são realizadas medições de qualidade do ar, a fim de verificar se os padrões medidos estão de
acordo com a Resolução do Conama nº 03/1990, que dispõe sobre qualidade do ar e, caso não
estejam, são apontadas medidas cabíveis de controle de emissão.
A Licença de Operação do Tebar (LO nº 68000049/2011) não aponta o
monitoramento da qualidade do ar em suas condicionantes. Porém, indica medidas de
controle internas ao Tebar para a redução das emissões e a adequada dispersão de poluentes.
As Condicionantes nº 02, 03 e 04 determinam as diretrizes para a minimização dos impactos
causados na qualidade do ar (CETESB, 2017).
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02. As fontes de poluição atmosférica do empreendimento deverão ser controladas
de forma a atender aos padrões ambientais estabelecidos pelo Regulamento da Lei
Estadual N° 997/76 aprovado pelo Decreto Estadual N° 8.468/76 e suas alterações,
bem como não causar incômodos à população vizinha.
[...]
03. As emissões deverão ser controladas por meio de medidas operacionais ou
implantação de equipamentos de controle, baseado na melhor tecnologia prática
disponível.
[...]
04. Apresentar, em até 100 (cem) dias, um Plano de implantação das medidas ou
equipamentos de controle das emissões atmosféricas de Compostos Orgânicos
Voláteis – COVs provenientes das operações de carga e descarga de petróleo e
derivados, acompanhado de cronograma. (CETESB, 2017).

Já em relação do porto público de São Sebastião, houve a fiscalização das emissões
dos veículos ligados à atividade portuária quanto ao limite definido pela Resolução Conama nº
8/1990. Os veículos reprovados eram impedidos de circular no Porto e desde o início das
fiscalizações observou-se uma redução de reprovações de 58% em 2012 para 14% em 2016.
(CDSS, 2017b).

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos
principais fatores limitantes ao desenvolvimento regional. Dessa forma, o monitoramento da
qualidade das águas em locais onde se desenvolve a atividade portuária é realizado para a
verificação e a mitigação de possíveis impactos causados pela contaminação dos corpos
hídricos.
O Porto de São Sebastião realiza monitoramento de águas superficiais em 13 pontos
situados na área de influência direta do empreendimento (Figura 68). Foram coletadas
amostras referentes a junho de 2016 da superfície, do meio e do fundo da coluna d’água e
feitas análises in situ para os seguintes parâmetros:
»
»
»
»
»

pH
Temperatura
Oxigênio dissolvido
Porcentagem de saturação do oxigênio
Salinidade.

Já nas análises realizadas em laboratório, foram monitorados os seguintes
parâmetros:
»
»
»
»
»
»
»
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DBO5
DQO
Óleos e Graxas
Surfactantes Aniônicos
Clorofila a
Cor aparente
Sólidos sedimentáveis
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»
»
»
»
»
»
»
»

Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Suspensos Totais
Turbidez
Coliformes Termotolerantes
Fósforo Total
Nitratos
Nitritos
Nitrogênio Amoniacal Total.

Figura 68 – Localização dos pontos de monitoramento de água do Porto de São Sebastião
Fonte: Estre Ambiental (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os parâmetros de pH, oxigênio dissolvido, temperatura e salinidade estiveram dentro
dos limites preconizados pelas legislações cabíveis em todos os pontos. Quanto à análise de
DBO5, os valores obtidos nos pontos “PSSA1” e “PSSA3” ficaram acima do limite estabelecido
na Conama nº 357/2005 para águas doces de classe 2 (são pontos de águas continentais). Foi
sinalizado no documento que, além da contribuição das águas de drenagem pluvial do Porto,
os dois pontos mencionados (“PSSA1” e “PSSA3”) também recebem contribuição de águas de
drenagem urbana da região, nas quais é recorrente a ocorrência de despejos irregulares de
esgotos sanitários. A Conama nº 357/2005 não coloca limite para DBO5 para águas salinas
(PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016c).
Os resultados obtidos para surfactantes aniônicos, cor, turbidez e clorofila a
estiveram dentro dos limites preconizados pelas legislações cabíveis para toda a campanha. Os
valores de nitritos e sólidos suspensos estiveram predominantemente em concordância com a
legislação. Os valores de fósforo total apresentaram desconformidade legal nos pontos PSSA2
e PSSA3 (pontos de água doce). De maneira análoga, os valores de nitritos e nitratos foram
identificados nos mesmos pontos. Além desses, o parâmetro de coliformes termotolerantes
foram quantificados em todas as amostras de água doce acima de 47.000 UFC/100mL. A alta
concentração destes parâmetros (nitrato, fósforo total e coliformes termotolerantes) pode ser
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indicativo da ocorrência de ligações clandestinas de efluente doméstico na rede pluvial por
uma parcela de moradores, acarretando em despejo no corpo receptor (PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO, 2016c).
Durante vistoria do Ibama, também foram identificados indícios de contaminação da
água devido à despejos clandestinos de esgotos domésticos:
De modo geral, pelo que foi visualizado, a baía do Araçá atualmente está bastante
deteriorada em virtude dos resíduos sólidos e esgotos provenientes do Córrego Mãe
Izabel, assim como o mangue da área que encontra-se muito reduzido, com manchas
vegetais desconectadas entre si e com evidências de poluição. (IBAMA, 2014).

O Tebar disponibilizou seu plano de monitoramento da qualidade da água, o qual
prevê coleta de amostras de superfície e fundo de 15 pontos no entorno do terminal para a
renovação da LO nº 68000260/2017 (CETESB, 2017). Está prevista a realização de análises de
36 parâmetros no total, incluindo as análises físico-químicos mais usuais, parâmetros
relacionados a metais e a outros compostos presentes nos combustíveis (TRANSPETRO,
2017d).
De modo geral, embora haja parâmetros desconformes nas águas do canal de São
Sebastião, conforme foi diagnosticado também na vistoria do Ibama, foram visualizados
pontos de despejos clandestinos de esgotos domésticos. Considerando, esse cenário e o fato
de que o Tebar e Autoridade Portuária realizam tratamento de efluentes industriais e ligam os
efluentes domésticos à rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), é possível inferir que a atividade portuária não é a agente causadora de poluição das
águas superficiais do canal.

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos
A sedimentação de partículas minerais como areia, silte e argila, além de matéria
orgânica e metais nos corpos d’água, é um processo natural e possui importante função
ecológica na cadeia trófica, pois acumula e, em muitos casos, redistribui elementos químicos à
biota. Nesse contexto, a atividade de dragagem, por exemplo, pode aumentar a turbidez na
coluna d’água e ressuspender sedimentos com alta toxicidade.
O canal de São Sebastião possui uma
profundidade de aproximadamente 40 m e sua
hidrodinâmica é tal que a dispersão dos sedimentos
ocorre de modo intenso, necessitando de um processo de
dragagem somente a cada três anos (CPEA, 2011).

O Porto de São Sebastião
encontra-se em uma
situação privilegiada em se
tratando de aporte
sedimentológico e
dragagem.

Na baía do Araçá e na região do Complexo
Portuário, as principais fontes de sedimentos são a drenagem continental e os pontos de
lançamento de águas pluviais. Em média, estimou-se que são depositados de 3 cm a 6 cm de
sedimento por ano próximo aos berços de atracação, gerando um volume previsto de 150.000
m³ a cada processo de dragagem (CPEA, 2011).
Quanto às concentrações de espécies químicas no sedimento, somente as
concentrações de arsênio se mantiveram acima do Nível 1 da Conama nº 344/2004 em todas
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as amostras coletadas. O motivo apresentado pelo Plano de Controle Ambiental (PCA)
corresponde à suspeita de que o valor de background (valor base) do arsênio da região é
elevado, considerando, assim, que o lançamento de efluentes industriais na região possui
concentrações muito baixas desse composto. A título de exemplificação, o valor de
background do arsênio para o estuário de Santos (SP) está entre 12 e 14 mg/kg, acima do Nível
1 de 8,2 mg/kg da referida CONAMA. Já em São Sebastião, o documento ressalta que a
concentração estabelecida como Nível 1 está abaixo da concentração estabelecida como
background de 13 mg/kg para a argila marinha profunda, tipo de sedimento encontrado nesse
estuário. Ao analisar as concentrações de poluentes com a Decisão de Diretoria nº 195/2005
da CETESB, novamente, apenas o arsênio apresentou valores acima do valor de prevenção
(CPEA, 2011).

Programa de Monitoramento da Biota, de Bioindicadores e de
Biomonitores
O monitoramento da qualidade dos ecossistemas aquáticos é utilizado na prevenção
de danos aos recursos hídricos e à biota, além de ser uma ferramenta de Gestão Ambiental
Portuária, pois atua no controle da degradação dos ecossistemas aquáticos e na implantação
de medidas de conservação da biodiversidade, por meio da minimização dos impactos
oriundos da atividade portuária.
O Complexo Portuário de São Sebastião realizou duas análises sobre a biota das áreas
de influência da atividade portuária, uma como parte do Estudo de Impacto Ambiental para a
Ampliação do Porto e outra como atendimento à condicionante nº 2.1 de sua Licença de
Operação referente ao complemento do PCA. Entre as classificações da biota terrestre
presentes no documento encontram-se a vegetação e a avifauna. Em relação à biota aquática
foram avaliados: organismos planctônicos, organismos nectônicos, ictiofauna e organismos
bentônicos. Os mamíferos terrestres não se fazem presentes no relatório por não terem sido
avistados na área de análise (CPEA, 2011).
Em relação à flora, a região do aterro do Porto de São Sebastião apresentou
dominância de gramíneas e algumas espécies típicas de restinga, porém nenhuma das espécies
encontradas se fazem presentes nas listas de espécies ameaçadas de extinção.
Em relação à avifauna, foram identificadas 66 espécies de aves, sendo duas destas
consideradas “vulneráveis” pela classificação do Ibama: o Trinta-réis-real (Sterna maxima) e o
Pixoxó (Sporophila frontalis). Já de acordo com a classificação da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SMA) o Pixixó está “criticamente ameaçado” (CPEA, 2011).
Em relação à comunidade fitoplantônica, em decorrência do aporte efluentes
domésticos das cidades de São Sebastião e de Ilhabela, bem como a ocorrência de derrames
acidentais de combustíveis no canal de São Sebastião, o bioma aquático encontra-se
eutrofizado. Esta condição de excesso de nutrientes favorece florações algais nocivas (Harmful
Algal Blooming – HAB). O PCA aponta, também, que houve a diminuição da biomassa e da
diversidade de espécies fitoplantônicas na porção central do Canal (CPEA, 2011).
Em relação à comunidade zooplantônica, classificou-se as ordens Calanoida e
Poecilostomatoida como dominantes no canal de São Sebastião. Foram encontradas 21
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espécies, pertencentes a nove famílias da ordem Calanoida. Além disso, foram realizados
ensaios toxicológicos em larvas de ouriços Lytechinus variegatus e Arbacia punctulata que
atestaram efeito deletério do efluente do Tebar nesses organismos. Os resultados dos
impactos causados pelo lançamento de efluentes tratados sobre o zooplâncton, porém,
apresentaram-se escassos e inconclusivos. Portanto, o PCA destaca a importância de estudos
futuros sobre o efeito dos poluentes lançados no canal (CPEA, 2011).
Em relação à ictiofauna, os organismos contabilizados possuem relação com a
atividade pesqueira, logo, foram separados por espécie e classificados quanto ao
comprometimento da espécie e sua respectiva exploração. Apenas a espécie Sardinia anchovia
apresentou alto comprometimento e alta exploração simultaneamente. Um fator também
citado é a bioacumulação dos poluentes (principalmente hidrocarbonetos e organoclorados)
nos níveis tróficos consecutivos (CPEA, 2011).
Em relação aos organismos bentônicos, notou-se que houve uma diminuição da
diversidade de algumas espécies na Praia do Araçá. Detectou-se a presença de organismos
indicadores de poluição, como o anelídeo Capitella capitata, nos quais a fonte poluidora
indicada foi o lançamento de efluentes domésticos no canal. Já os organismos associados aos
costões rochosos, em sua maioria, são filtradores e por esse motivo são sensíveis ao aumento
de material particulado e poluentes na água. Logo, mostra-se necessária uma maior atenção
durante o processo de dragagem devido ao revolvimento de compostos químicos complexados
ao sedimento (CPEA, 2011).
Tendo em vista o cenário exposto, nota-se que o fator antrópico que permeia todas
as análises realizadas sobre a biota é o lançamento de efluentes domésticos no canal de São
Sebastião, sendo indicado pelo PCA, inclusive, um estudo toxicológico para compreender
melhor a interação desses compostos com a biota regional. Outro fator é o derramamento
acidental de petróleo decorrente da movimentação de granéis líquidos, o qual pode ser
mitigado através de medidas de controle de risco e de atendimento a emergências (CPEA,
2011).
É importante destacar que o Porto de São Sebastião busca o cumprimento dos parâmetros da
gestão ambiental portuária, tendo em vista que o Porto é o primeiro colocado no Índice de
Desempenho Ambiental (IDA), concebido pela ANTAQ com o intuito de medir o estágio da gestão
ambiental e seus avanços nas instalações portuárias.

Programa de Monitoramento da Água de Lastro
A água de lastro tem como objetivo dar estabilidade às embarcações decorrentes de
variações no peso devido às cargas que transportam. A Marinha do Brasil, através da Norma
da Autoridade Marítima (NORMAM) 20 (BRASIL, 1997c), estabelece que todo navio, nacional
ou estrangeiro, realize troca de água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas e em um local
com, no mínimo, 200 metros de profundidade. Os navios devem enviar formulários
preenchidos com informações das trocas realizadas para a Anvisa (BRASIL, 2006) e para a
Diretoria de Portos e Costas (BRASIL, 2014). Além disso, a Portaria SEP nº 104/2009 (BRASIL,
2009) que dispõe sobre a criação do SGA e, através deste instrumento, constitui como
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competência do SGA, o monitoramento ambiental da introdução de espécies exóticas
invasoras.
O Tebar, entre as instalações portuárias que compõem o Complexo, não realiza
monitoramento de água de lastro, e esta não é uma condicionante da sua LO nº
68000260/2017 (CETESB, 2017). Já a Autoridade Portuária informou que não realiza
monitoramento de água de lastro dos navios, no entanto, o controle da água de lastro é
realizado por meio do monitoramento de espécies bioinvasoras, como parte do
monitoramento de biota. De acordo com a Autoridade Portuária, esse monitoramento é
resultado de um acordo com o Ibama com a finalidade de garantir a implementação do
Programa de Controle de Espécies Bioinvasoras de forma efetiva.
Segundo o RIMA da Ampliação do Porto de São Sebastião, está previsto o impacto
“Risco de invasão dos ambientes por organismos exóticos”. O impacto foi descrito como
decorrente da introdução de organismos e formas larvais exóticos, de várias espécies, por
meio das águas de lastro utilizadas na estabilização de grandes embarcações durante viagens
transoceânicas. Esse impacto foi classificado como negativo, permanente e de caráter
irreversível, possuindo alta relevância.
Dentre as medidas mitigadoras houve a proposição de Planos de gestão, controle e
fiscalização efetiva da gestão das águas de lastro, desinfecção das águas de lastro na chegada
de navios que transitam por águas estrangeiras, plano de monitoramento e gerenciamento de
espécies invasoras (CPEA; CDSS, 2009).

Programa de Monitoramento de Ruídos
Na atividade portuária, a emissão de ruídos é oriunda, principalmente, do
funcionamento de equipamentos, das operações de carga e descarga, da movimentação de
caminhões e das obras de expansão ou de melhorias de infraestruturas. Altos níveis de ruídos
podem causar desconforto para a população circunvizinha e para os trabalhadores do Porto,
chegando até a se tornar um problema de saúde pública. Por isso, o monitoramento de ruído
ambiental é um procedimento exigido constantemente pelo órgão ambiental responsável em
seus processos de licenciamento ambiental, para analisar se os ruídos presentes no ambiente
são ou não prejudiciais e, caso sejam, possibilitar que sejam mitigados.
As LOs das instalações portuárias do Complexo Portuário emitidas anteriormente não
abordavam o monitoramento de ruídos, porém, na atual LO do Tebar (LO nº 68000263/2017)
consta, em sua condicionante de nº 6, a atenção aos ruídos:
06. Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão
atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acústica - Avaliação do
ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento", da
ABNT, conforme Resolução Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.
(CETESB, 2017).

Ressalta-se, no entanto, que até o momento de elaboração deste estudo, tal
monitoramento ainda não foi realizado.
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Passivos ambientais
Os passivos ambientais têm relação com os aspectos ambientais do
empreendimento, e com os respectivos impactos gerados ou acumulados, sendo resultantes
do mau gerenciamento de recursos naturais, como a contaminação do solo, da água
subterrânea ou de águas superficiais. Os passivos ambientais são de responsabilidade do
empreendedor, o qual deve cumprir a legislação ambiental, com ações de remediação,
recuperação ou compensação do passivo.
Dessa forma, a avaliação de passivo ambiental visa identificar potenciais riscos de
caráter ambiental que o empreendimento apresenta, sendo útil para avaliar a sua viabilidade
econômica no caso de uma transação, ou ainda fazer parte da regularização ambiental do
empreendimento.
Conforme entrevista com a CDSS, a região do Porto Público não possui passivos
ambientais. Já no caso do Tebar, foi disponibilizado o “Relatório de Atualização das Áreas
Contaminadas do Terminal Aquaviário de São Sebastião” referente às áreas contaminadas dos
Tanques 3213 e 3236, bem como do Parque de Bombas (ESTRE, 2016).
Após a elaboração de um diagnóstico em 2007, concluiu-se que a área do Tanque
3213 havia sido contaminada com poluentes em fase livre e resíduo oleoso, resultando no
Plano Conceitual de Remediação no ano de 2008. A medida adotada para a remediação foi a
remoção do solo contaminado e reaterramento com um solo devidamente licenciado e inerte
(ESTRE, 2016).
A área do Tanque 3236 passou pelo mesmo processo de investigação em 2008, que
também resultou em uma retirada do solo e reaterramento. Em 2014, iniciou-se o processo de
monitoramento pós-remediação, em que foi constatada contaminação pontual em uma das
campanhas, porém não houve a reincidência de contaminantes orgânicos nas demais análises.
Neste caso, os valores de chumbo encontraram-se acima dos valores de intervenção
estipulados pela CETESB (ESTRE, 2016).
Em relação ao Parque de Bombas, foram implementados dois sistemas de
remediação (sendo instalados três e sete poços) aplicando ao sistema de Extração Multifásica
(MPE – do inglês Multiphase Extraction System) na área contaminada com fase livre, fase
dissolvida e vapor. São realizadas campanhas semestrais para a verificação da eficiência do
sistema empregado (ESTRE, 2016).
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Figura 69 – Localização de áreas contaminadas no Tebar
Fonte: Estre Ambiental (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

6.1.2.2. Programas de gerenciamento ambiental
Em relação aos programas de gerenciamento, que são um dos instrumentos que
compõem o SGA, podem ser destacados aqueles relacionados ao gerenciamento de riscos
ambientais, à saúde e segurança do trabalhador, ao atendimento a emergências e aos resíduos
sólidos e efluentes.

Gerenciamento de Riscos Ambientais
Em relação ao gerenciamento de riscos, cabe distinguir os programas voltados aos
riscos ambientais daqueles relacionados aos riscos à saúde e segurança do trabalhador,
embora muitas vezes estes sejam temas indissociáveis. No que se refere ao gerenciamento de
riscos ambientais, são realizados os Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR). De modo
geral, os documentos de PGR trazem informações de procedimentos de segurança adotados,
revisão de riscos de processos, manutenção e integridade de sistemas críticos, capacitação de
recursos humanos, investigação de incidentes e auditorias. Outras questões descritas neste
programa, são os sistemas de monitoramento, conferência, barreiras físicas, sistemática de
manutenção de equipamentos e treinamento dos operadores.
A Figura 70 contém um fluxograma que busca esquematizar e diferenciar os planos
envolvidos na diminuição dos riscos:
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Figura 70 – Fluxograma dos Programas e Planos relacionados ao gerenciamento e atendimento de riscos
ambientais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o PGR da Autoridade Portuária, deve constar no programa um
inventário de atividades com seus possíveis riscos relacionados, para que se reduza a
frequência de tais riscos e as suas possíveis consequências. Ao todo, foram listados 50 cenários
acidentais na área do Porto Público, incluindo desde a queda de energia até questões como
grandes vazamentos de óleo e incêndio/explosões em embarcações. Entre os cenários, estão
previstas também situações que podem prejudicar a saúde da comunidade portuária, tais
como doenças infectocontagiosas e zoonóticas, intoxicação alimentar, acidentes com animais
peçonhentos e surtos epidêmicos (CEATE, 2015c).
As atividades que oferecem riscos são verificadas periodicamente ou sempre que
houver necessidade, objetivando a prevenção das situações previstas nos planos de
emergência. No detalhamento dos procedimentos que carecem de prevenção, estão descritos:
»
»
»
»
»

Trânsito de veículos, carregamento e descarregamento de cargas de caminhões
Prevenção e combate a incêndio
Gerenciamento de ferramentas e extensões elétricas
Manuseio e estocagem de materiais
Içamento de cargas, materiais e equipamentos.

Quanto ao treinamento dos colaboradores portuários para situações de emergência,
estão previstos o treinamento inicial, periódico (trimestral) e pós modificações. O primeiro é
destinado a todo e qualquer colaborador portuário antes de iniciar as atividades pré-
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estabelecidas. O treinamento trimestral prevê ações para reciclagem periódica, garantindo
que os colaboradores estejam sempre atualizados nos procedimentos operacionais. Por fim, o
treinamento pós modificações é realizado sempre que houver alguma alteração nos
procedimentos, instalações e equipamentos na área do Porto Público (CEATE, 2015c).
No referido documento consta também que, além das verificações periódicas, são
realizadas auditorias (externas a cada dois anos e internas anualmente), com a finalidade de
identificar não conformidades e aspectos a serem melhorados na manutenção do PGR.
Ademais, o PGR estabelece os trâmites de divulgação e manutenção do programa, visando à
comunicabilidade facilitada entre os funcionários envolvidos no processo e nos programas de
treinamento do Porto.
Destaca-se, de modo positivo, a transparência e facilidade de acesso às informações
de gerenciamento de risco e atendimento a emergências do Porto de São Sebastião, por meio
do site virtual do Porto, no qual constam documentos como o PGR. Além disso, outros
documentos disponibilizados on-line são: a “Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico” de todos os produtos com movimentação relevante no Porto e anexos de outros
programas de gestão de riscos; o PCE (que será abordado na seção de Gerenciamento de
Riscos à Saúde e Segurança do Trabalhador) com plantas e mapas, localização de recursos
entre outros; o PEI (detalhado na seção de Gerenciamento de Recursos de Atendimento à
Emergências) e o Plano de Área. Além dos documentos referentes à riscos e emergências, é
possível acessar outros referentes a programas socioambientais, licenças e Sistema de Gestão
Integrada (SGI) (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, [201-]).
Quanto ao Terminal Aquaviário de São Sebastião, o PGR consiste:
[...] na aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas voltadas para a
eliminação, a redução, o controle e a monitoração dos riscos, impostos por
instalações ou atividades perigosas, para as pessoas, para o patrimônio, público ou
privado e para o meio ambiente (ITSEMAP, 2014b).

A partir desses objetivos, o PGR descreve tecnologias e procedimentos dos processos,
análise e revisão de riscos, padrões de execução, manutenção, capacitação dos recursos
humanos, auditoria, entre outros itens. Das principais funções desenvolvidas no Terminal,
foram listadas:
»
»
»
»
»

recebimento de derivados de petróleo via oleodutos;
recebimento de petróleo e derivados via marítima;
envio de petróleo e derivados via oleoduto;
envio de petróleo e derivados por via marítima;
armazenamento de petróleo e derivados.

Também no Tebar são realizadas auditorias, as quais abrangem áreas: Qualidade
(conforme ISO 9001:2008), Segurança e Saúde (OHSAS 18001:2007) e Meio Ambiente (ISO
14001:2004), dentre outros requisitos legais aplicados às atividades do Terminal.
» Em relação à capacitação dos recursos humanos, são seguidas diretrizes organizacionais
com Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH), Palestra Básica em
SMS e Gestão de Desempenho de Pessoal da Transpetro. Os treinamentos internos e
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externos, ministrados aos empregados próprios ou contratados, são registrados através
de certificados ou Listas de Treinamento no Local de Trabalho (TLT) e arquivados no
sistema (ITSEMAP, 2014b).
» De forma suplementar ao PGR, o Tebar apresentou um Estudo de Análise de Riscos que
identifica, analisa e avalia todas as instalações que podem oferecer riscos à vizinhança
com base na Norma Técnica P4.261 – Manual de Orientação para Elaboração de Estudos
de Análise de Riscos da CETESB (ITSEMAP, 2014a).
» Em relação aos produtos movimentados no Tebar, se destacam o petróleo, óleo diesel,
óleo combustível, querosene de aviação, gasolina e nafta. Entre as operações realizadas
com tais produtos, foram sumarizadas e descritas detalhadamente as de: carregamento e
descarregamento de navios, expedição de petróleo para refinarias e
expedição/recebimento de derivados via duto (ITSEMAP, 2014a).
» Para todos os principais produtos, além de outros movimentados em menor quantidade
na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) (como álcool etílico, hidróxido de sódio,
ácido sulfúrico, entre outros), foram feitas análises das propriedades físico-químicas,
características de inflamabilidade, toxicidade e reatividade, bem como recomendação
para combate em caso de incêndio. A Tabela 51 compila os principais resultados dessas
análises.

Produto
Petróleo
Óleo diesel
Óleo combustível
Querosene de aviação
Gasolina
Nafta
Sulfeto de hidrogênio
Álcool etílico

Nível de
Inflamabilidade
4- Líquido altamente
inflamável
3- Líquido facilmente
inflamável
2- Líquido inflamável
3- Líquido facilmente
inflamável
4- Líquido altamente
inflamável
4- Líquido altamente
inflamável
3- Líquido facilmente
inflamável

Nível de Toxicidade
Não tóxico
1- Praticamente não
tóxico
Não tóxico
1- Praticamente não
Tóxico
Não tóxico
Não tóxico
3- Tóxico
Não tóxico

Tabela 51 – Produtos movimentados no Tebar e seus respectivos graus de inflamabilidade e toxicidade
Fonte: ITSEMAP (2014a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Posteriormente, foi realizada Análise Preliminar de Riscos (APR) seguindo as
diretrizes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (MIL-STD-882B). Tal método focaliza
eventos cujas falhas têm origem na instalação em análise, contemplando tanto falhas
intrínsecas de equipamentos, instrumentos e materiais, como erros humanos. Os resultados
do método apresentam categorias de severidade (desprezível, marginal, média, crítica e
catastrófica) e frequência (extremamente remota, remota, pouco provável, provável e
frequente), além da análise das possíveis consequências para pessoas, patrimônio, meio
ambiente e imagem (ITSEMAP, 2014a). O estudo apresentou um total de 194 eventos
possíveis, os quais foram classificados conforme Tabela 52.
Classificação
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Classificação

Risco
Risco não
tolerável

Risco moderado

Risco tolerável

Risco Pessoal

0%

46,4%

53,6%

Risco às Instalações

0%

38,1%

61,9%

Risco Ambiental

0%

64,9%

35,1%

Risco à Imagem

0%

39,2%

60,8%

Tabela 52 – Percentual de Tipos de Riscos e respectivas tolerâncias
Fonte: Itsemap (2014a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nesse estudo foi avaliado, de forma individual, cada área, duto e componentes
hidráulicos do Tebar, considerando o produto ali manipulado e seus cenários hipotéticos de
risco, bem como as possíveis falhas de qualquer processo (sistema de segurança, bomba,
sistema de detecção, válvula, alarme, sensores), para então estimar a probabilidade de
ocorrência de eventos (ITSEMAP, 2014a).
Diante do contexto exposto, tanto a Autoridade Portuária quanto o Tebar se mostram resguardados
quanto ao gerenciamento de riscos ambientais. Este é um destaque positivo, pois demonstra a
preocupação dessas instalações em anteciparem-se às situações concretas de emergências,
presciência necessária considerando a movimentação de grandes volumes de líquidos inflamáveis
no Complexo Portuário.

Gerenciamento de Riscos à Saúde e Segurança do Trabalhador
Nos programas de gerenciamento de riscos voltados essencialmente à saúde e
segurança do trabalhador estão inseridos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Plano de Controle
de Emergências (PCE). Os três programas citados fazem parte de um Conjunto de Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho, regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Em relação ao PPRA, este visa a preservação da integridade física e da saúde de seus
trabalhadores e do meio ambiente. A Norma Regulamentadora (NR) 9 (BRASIL, 1978)
estabelece obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA, tendo como objetivo a
antecipação e avaliação de potenciais riscos ambientais que possam existir no ambiente de
trabalho.
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O fluxograma da Figura 71, demonstra de forma esquemática os agentes da gestão
de risco, dadas as funções do PPRA, PCMSO e LTCAT, que serão comentados na sequência.

Figura 71 – Fluxograma de Gestão de Riscos
Elaboração: LabTrans/USFC (2017)

A Companhia Docas de São Sebastião apresentou o PPRA, no qual consta que o
documento é atualizado anualmente, ou sempre que necessário, para avaliação do seu
desenvolvimento e realização de ajustes necessários (SUPERSEG, 2016b), conforme dispõe a
NR 09 (BRASIL, 1978).
Para elaboração do PPRA da CDSS, foi considerada a antecipação e reconhecimento
de riscos, estabelecendo metas de avaliação seguidas dos riscos de exposição. Desse modo, é
possível implementar medidas de controle e avaliar sua eficácia. Os dados são divulgados
conforme previsto pela NR 9. Os estudos de exposição foram realizados para fatores como
ruído ocupacional, exposição ao calor e exposição ao produto químico (SUPERSEG, 2016b).
No inventário de atividades do documento, constam informações como o cargo, o
setor, o número de trabalhadores expostos, o horário de trabalho, descrição das atividades, os
riscos identificados com respectivos agentes, as fontes geradoras e o tempo de exposição. É
realizada, também, a avaliação quantitativa, que compara os valores de exposição obtidos com
o limite de tolerância. Por fim, tem-se a descrição dos EPIs utilizados para a análise de cada
função. Para nenhuma das funções avaliadas foi identificada exposição acima dos limites
previstos na legislação (SUPERSEG, 2016a).
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O Tebar apresentou seu documento base do PPRA, no qual consta que é realizado
um inventário de todas as atividades realizadas pelos seus 209 funcionários. O documento é
regido pela Portaria 3214/78 do MTE e suas normas regulamentadoras. O documento traz
ainda as competências da Autoridade, do coordenador de Higiene Ocupacional, o coordenador
do PPRA, demais gerentes, coordenadores e supervisores e da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) (TRANSPETRO, 2016b).
Deste modo, tanto a Autoridade Portuária quanto o Tebar possuem PPRA, documento
imprescindível para a elaboração do PCMSO, tratado a seguir, e estão, portanto, assegurados nas
questões tangentes aos riscos ambientais no local de trabalho.

Em relação ao PCMSO, trata-se de um documento elaborado normalmente com
periodicidade anual, contendo a relação de todos os cargos ocupados na empresa, seus
respectivos fatores de risco ergonômico, físico, químico, biológico ou de acidentes. Assim, são
definidos exames periódicos – oftalmológico, radiológico, audiométrico, provas
dinamométricas e laboratoriais – que podem ser realizados para cada cargo, visando a
integridade da saúde do trabalhador.
No PCMSO da Autoridade Portuária, foram listadas 42 funções com os seus
respectivos riscos (físicos, químicos e biológicos). Estão previstos no PCMSO exames do tipo
admissional, periódico, de mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Considerouse para elaboração do PCMSO as NRs 06, 07, 09 e 15 (UMET, 2016).
De maneira análoga ao PCMSO apresentado pela CDSS, o documento apresentado
pelo Tebar também segue as diretrizes das normas regulamentadoras regidas pela CLT. O
PCMSO do Tebar se relaciona com o PPRA previamente apresentado, no sentido de que o
PCMSO tem caráter preventivo através do rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos de
saúde, relacionados ao trabalho ou não, estando articulado aos riscos identificados no PPRA
(TRANSPETRO, 2016a).
Dentre os exames propostos, notabiliza-se a realização de exame
psiquiátrico/psicológico e clínico de Romberg para as atividades com porte de arma,
socorristas em brigadas, trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado e operadores de
equipamentos móveis. Tais exames visam avaliar as condições psicossociais, de equilíbrio
somático e de focos cerebrais dos referidos cargos. O PCMSO indica também que os
colaboradores devem estar vacinados contra tétano, hepatite B e febre amarela
(TRANSPETRO, 2016a).
Destaca-se, também, a implementação de um Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno (PPEOB), constituído por um conjunto de ações, atribuições e
procedimentos que visam à prevenção da exposição dos trabalhadores a esse produto químico
(TRANSPETRO, 2016a).
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Portanto, tanto a Autoridade Portuária como o Tebar atendem a legislação cabível à saúde médica
ocupacional de seus colaboradores, sendo que o Tebar supera as exigências ao implementar
também o PPEOB.

Além do PPRA e PCMSO, a Companhia Docas de São Sebastião possui o Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado a partir da determinação
dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos no PPRA. O LTCAT tem como objetivo avaliar
as condições ambientais nos diversos setores e postos de trabalho para que sejam
identificadas as situações que possam caracterizar as atividades dos colaboradores como
sendo insalubres ou perigosas.
No LTCAT da CDSS foram avaliadas as condições de exposição ao risco ambiental por
agentes físicos, químicos e biológicos. Ao todo, foram avaliadas as condições de 41 funções,
agrupadas por diretoria de gestão portuária, de administração e finanças e da presidência. Os
procedimentos técnicos consideraram as normas de Higiene Ocupacional (NHO) da
Fundacentro, os limites estabelecidos pela NR 15 do MTE e para os agentes que não possuem
limites de tolerância estabelecidos pela NR 15, foram utilizados os limites de tolerância da
Association Advancing Occupational and Environmental Health (ACGIH) (SUPERSEG, 2016a).
Já o PCE é um documento exigido pela NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário) e tem por objetivo: “Regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças
profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários” (BRASIL, 1997b).
Especificamente no PCE da Companhia Docas de São Sebastião, foram listadas 50
situações hipotéticas de acidentes e, separadamente, foram destacadas oito hipóteses
consolidadas (CEATE, 2015a):
»
»
»
»
»
»
»

Incêndio ou explosão
Vazamentos de produtos perigosos (em terra ou no mar)
Queda de homem ao mar
Condições adversas de tempo que afetam a segurança das operações portuárias
Poluição ou acidente ambiental
Socorro à acidentados
Tombamento de cargas e máquinas.

Foram atribuídos níveis de emergência para designar a Equipe Organizacional de
Resposta (EOR) para cada caso hipotético.
O PCE da CDSS lista as atribuições do seu coordenador, do comitê de gerenciamento
de crise, do coordenador de emergências, do líder de emergência (coordenador do CEATE),
entre outros atores envolvidos. O PCE traz também um fluxograma de acionamento de
emergência com os contatos de todos os envolvidos, de modo a facilitar o acionamento de
forma imediata. As ações de combate estão dispostas em formato tabular, com informações
de “o que, quem, quando, onde, como e porque faz” para as oito hipóteses mencionadas.
São descritas no referido documento as ações pós-emergência, envolvendo limpeza,
disposição de resíduos, restauração de áreas atingidas entre outros. Constam, também, os
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treinamentos, exercícios e simulados propostos mobilizando a EOR a fim de preparar e avaliar
as técnicas de atendimento e atuação de cada participante (CEATE, 2015a).
O PCE do Tebar possui um quadro com ações de combate para hipóteses
emergenciais descritas no PEI. O PCE descreve brevemente outros planos e programas que
compõem as ações de prevenção e combate a emergências do Tebar, incluindo o Plano de
Área, o Plano Mútuo de Operação (PMO), o Plano APELL e o Plano de Segurança Portuária.
Como parte relevante das operações realizadas no Tebar ocorre via dutos, foi disposto no PCE
um fluxograma de sistema de drenagem de água de derivados de todos os tanques do
Terminal, bem como os produtos movimentados em cada trecho. Além dos trechos na área
portuária, o Tebar possui dutos de ligação com as refinarias, como o duto “OBSAT”, que liga
São Sebastião, Guaratuba e Cubatão; o duto “OSVAT”, que liga São Sebastião à Rio Pardo,
Guararema e Revap (São José dos Campos); e o duto “OSPLAN”, que liga Guararema a São
Sebastião (TRANSPETRO, 2017e).
O referido documento atende os requisitos da NR 29, que prevê situações
relacionadas à incêndios, vazamentos, queda de homem ao mar, condições adversas de
tempo, poluição por óleo e socorro à acidentados. Além disto, dispõe normativas para
operações com produtos perigosos e propõe uma Estrutura Organizacional de Resposta
(TRANSPETRO, 2017e).
Portanto, nas questões referentes ao controle de emergências, o Complexo Portuário de São
Sebastião encontra-se amplamente assegurado, portando planos com diretrizes consistentes
quanto ao gerenciamento de riscos relacionados a saúde e segurança do trabalhador.

Gerenciamento de Recursos de Atendimento à Emergências
Em relação ao atendimento a emergências, por se tratar de uma área portuária, dois
documentos são obrigatórios, conforme resoluções e normas técnicas, e visam gerenciar os
recursos disponíveis na ocorrência de acidentes. O Plano de Emergência Individual (PEI) é um
documento exigido pela Resolução do Conama nº 398/2008, que dispõe que portos
organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, plataformas e respectivas instalações de
apoio, bem como sondas terrestres, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e
instalações similares deverão dispor de PEI para incidentes causados por óleo em águas sob
jurisdição nacional (BRASIL, 2008).
O Porto de São Sebastião possui um Centro de Atendimento a Emergências (CEATE),
com corpo técnico especializado e responsável por realizar a supervisão de operações de riscos
ambientais. O CEATE possui estrutura e equipamentos próprios (Figura 72) para atender
qualquer situação emergencial que venha a ocorrer no Porto de São Sebastião em qualquer
período (CEATE, 2015b).

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

163

Figura 72 – Estrutura e equipamentos para atendimento a emergências do CEATE
Fonte: CEATE, (2015b)

O CEATE teve seu contrato de funcionamento renovado por mais dois anos em 2017.
Sua atuação ocorre, atualmente, em quatro frentes principais (PCE/PEI):
»
»
»
»

Derramamento de óleo no mar
Emergências terrestres
Incêndios e explosões
Atendimento a vítimas.

Com base nas operações realizadas no Porto, foi realizada uma listagem das
hipóteses acidentais para a instalação, estimando também o volume de óleo derramado em
cada caso. Posteriormente, foram descritos os procedimentos desde a interrupção para os
casos de derramamento até a resposta para cada um dos outros cenários (CEATE, 2015b).
Destaca-se, também, que estão previstos no PEI procedimentos específicos para
proteção da fauna, com o objetivo de minimizar os efeitos diretos (sufocamento ou exposição
tóxica) ou indiretos (perda de habitat ou fonte de alimentação) de acidentes sob as espécies
encontradas na região. As estratégias apontadas neste item envolvem, primeiramente, o
controle da emergência junto à contenção, de modo que o impacto não se espalhe e atinja
mais espécies. Posteriormente, é instruído que haja esforços para evitar que áreas de maior
sensibilidade sejam afetadas (CEATE, 2015b).
Por fim, estão disponíveis no documento mapas gerados a partir de modelos
computacionais que estimam os padrões de dispersão de óleo a partir de derrames acidentais,
considerando características distintas de tempo, estação, correntes, maré e ventos, entre
outros. Quanto aos simulados e treinamentos, são realizados semestralmente os simulados de
comunicação; mobilização; e table top completo de resposta a incidentes de poluição por óleo.
É executado também, anualmente, o simulado prático completo de controle de emergências,
além de 13 outros cursos realizados quando necessário (sem periodicidade definida).
O PEI do Tebar foi elaborado com base na Resolução do Conama nº 398/2008 para
proteção para incidentes de poluição por óleo (TRANSPETRO, 2017b). Conforme citado
anteriormente, no Terminal são realizadas operações de transporte dutoviário de petróleo e
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derivados, carregamento e descarregamento de navios-tanque, abastecimento de
combustíveis e águas para navios, armazenamento e transferência de petróleo e derivados. A
Figura 69 identifica as áreas de tancagem do Tebar.
Entre os cenários acidentais listados no PEI, estão previstos derramamento de óleo
nos seguintes processos: ocorrido em tanques; nas linhas que seguem para tancagem; durante
operação de carga e descarga; nas linhas que seguem para o píer; devido a acidentes com
embarcações de apoio; devido a avaria no casco de embarcações por colisões, encalhe ou
transbordamento; e devido ao rompimento de mangotes (TRANSPETRO, 2017b).
O controle e o atendimento a emergências são realizados pela EOR, que possui
equipes subdivididas em combate, limpeza e descontaminação, avaliação e monitoramento e
demais grupos de ação. Além do EOR, caso necessário, o Tebar conta com o Grupo Especial de
Contingência (GEC), composto por especialistas em ações de controle e combate a
emergências.
De modo geral, o Complexo Portuário de São Sebastião detém estruturas completas e complexas
para suprir o atendimento no caso de ocorrência de sinistros, mesmo considerando os aspectos
agravantes como a substancial movimentação de material inflamável.

Já o Plano de Ajuda Mútua (PAM) está previsto na Lei Federal nº 9.966/00 (BRASIL,
2000) e é descrito como um documento ou uma junção de documentos que contenha
informações sobre a forma de atuação conjunta dos seus integrantes na resposta a
emergências nas suas instalações. A atuação ocorre mediante a utilização de recursos
humanos e materiais colocados à disposição do plano, sob a coordenação do participante
atingido pela emergência ou das autoridades competentes (federais, estaduais e municipais)
responsáveis pela resposta a emergências.
Os cenários acidentais previstos no PAM da Autoridade Portuária são os mesmos
estabelecidos no PCE. Quanto aos recursos (humanos e materiais) disponíveis para o
atendimento de acidentes, devem estar detalhados nas fichas de controle de cada instalação
participante do PAM (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016a).
O documento também estabelece critérios para o acionamento do PAM, uma vez
que as instalações devem possuir outros planos de ação para atendimento de emergências
(PEI, PAE e PCE, por exemplo). Entre os critérios, foram mencionados a necessidade de
diminuir o tempo de resposta, a necessidade de dispor de recursos adicionais, a ocorrência de
incidente com embarcações de terceiros, a necessidade de apoio portuário e marítimo, a
ocorrência de vazamento de óleo dentro da área de abrangência ou outras situações que
tenham o aval de acionamento por parte do Coordenador de Emergência ou do Comando
Unificado (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016a).
Quanto aos recursos materiais disponibilizados pela Autoridade Portuária, foram
listados equipamentos de sistemas de contenção, bombeamento, armazenamento
temporário, embarcações, produtos absorventes, EPIs, materiais de limpeza na emergência,
entre outros equipamentos auxiliares. Em relação aos recursos humanos, a Autoridade
Portuária conta com uma equipe de 11 brigadistas. Junto ao documento, havia também as
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fichas com as listagens de recursos materiais e humanos de todas as instalações participantes,
incluindo OGMO (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016a).
Por fim, visando à articulação de respostas a situações de emergência, o Porto de São
Sebastião possui um Plano de Área (PA), em atendimento ao Decreto Federal nº 4.871 de
2003 (alterado pelo Decreto Federal nº 8.127 de 2013), que institui o Plano Nacional de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. Esse
documento visa reunir informações, medidas e ações referentes a áreas com uma
concentração de instalações portuárias e afins, integrando PEIs de diversos terminais, visando
o combate de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida (BRASIL, 2013a).
O referido documento tem como principais
objetivos compor ações de preparação, prevenção e
resposta aos incidentes de poluição por óleo no mar
(incluindo incidentes de origem desconhecida); a
preservação da integridade física e a saúde humana, de
modo a prevenir ou minimizar os impactos ambientais e
eventuais danos aos patrimônios público e privado;
complementar o fornecimento de recursos quando
houver necessidade; além de integrar os PEIs das
instalações participantes (COMITÊ DE ÁREA, 2014). Estas
devem disponibilizar até 30% do seu inventário de
recursos informado no PEI. Os recursos consumíveis
devem ser repostos ou ressarcidos, conforme prevê o
PA. A instalação em emergência deve, também, se responsabilizar pelo gerenciamento
adequado dos resíduos gerados durante o acionamento do PAPOSS.
O PA do Porto Organizado
de São Sebastião (PAPOSS)
foi elaborado
conjuntamente, tendo a
participação da Companhia
Docas de São Sebastião, do
Tebar, da administradora do
Sistema de Travessia de
Balsas São Sebastião/Ilha
Bela, sob coordenação do
IBAMA e CETESB (COMITÊ DE
ÁREA, 2014).

Diante desse contexto, observa-se que as instalações dispõem de recursos
diversificados e em quantidade adequada para atender emergências, mesmo as que podem vir
a atingir grandes proporções. Cabe salientar que o Tebar e a Autoridade Portuária possuem
PEIs elaborados com completude de proposições de risco. Deste modo, as instalações do
Complexo Portuário de São Sebastião se mostram acauteladas nas questões tangentes à
ocorrência de sinistros (COMITÊ DE ÁREA, 2014).

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, dentre os resíduos normalmente
encontrados nos portos estão os oriundos de operação e manutenção dos terminais, da carga
e das embarcações. Os portos ainda têm especial complexidade na gestão de resíduos sólidos,
devido à heterogeneidade dos materiais e de suas fontes, gerando a necessidade de
classificação e segregação dos resíduos para sua correta destinação, tendo ainda suas classes
definidas por legislação e normas especificas.
Devido ao princípio da responsabilidade compartilhada, instituído na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010), salienta-se que, mesmo que o município
não ofereça o serviço adequado de coleta e destinação de resíduos, as empresas têm
obrigação sobre os resíduos gerados em suas instalações e devem buscar uma correta
destinação de maneira que não prejudique o meio ambiente.
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A Companhia Docas de São Sebastião disponibilizou o PGRS de 2015, documento que
contém as diretrizes e procedimentos referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos
gerados no Porto de São Sebastião. No documento, consta a realização dos inventários de
resíduos (mensal, semestral e anual) com pesagem e classificação segundo a NBR 10.004/2004
(CDSS, 2015).
Como parte do PGRS, em 2011, a CDSS implementou o Programa Porto Recicla, que
visa manter os funcionários atualizados em relação ao PGRS e auxiliá-los a identificar os
impactos gerados por suas atividades, visando reduzir a geração de resíduos. O alcance destes
objetivos dá-se através do incentivo aos funcionários para que adotem medidas de reciclagem
através de diálogos informativos, integrações e boletins semanais via e-mail (CDSS, 2015).
Os resíduos recicláveis do setor administrativo são encaminhados semanalmente à
Cooperativa de Triagem de Sucata de São Sebastião (Coopersuss). Já os resíduos não
recicláveis são divididos entre aqueles das áreas externas do Porto e os do prédio
administrativo. Este é encaminhado para o serviço municipal de coleta de resíduos urbanos e
aquele é destinado a uma empresa, em consonância com a Resolução do Conama nº 05/1993
(CDSS, 2015).
Os resíduos de manutenção e oficina correspondem principalmente a resíduos
associados à construção civil, como latas de tinta e solventes, telhas de fibrocimento, RCD,
lâmpadas e sobras de fios elétricos. Estes são encaminhados a empresas responsáveis pela
destinação final adequada (CDSS, 2015).
Quanto ao PGRS do Tebar, os resíduos de maior relevância são os resíduos oleosos.
Separados em dois armazéns (Armazém para Resíduos Oleosos – S4 e Armazém de Resíduos
Classe I), os tambores contendo os resíduos são armazenados sobre paletes e ficam localizados
próximos às canaletas que direcionam eventuais vazamentos para um Sump Tank construído
no exterior do armazém. O Armazém para Resíduos Oleosos – S4 possui capacidade para o
armazenamento de até 2.000 tambores, enquanto o Armazém de Resíduos Classe I tem
capacidade para 800 tambores. A destinação final destes resíduos é feita através de
coprocessamento, enquanto as embalagens são enviadas para a reciclagem. Já os resíduos de
Classe IIA e IIB são encaminhados para o tratamento ambientalmente adequado, priorizando a
reciclagem (TRANSPETRO, 2017c).
Através dos documentos disponibilizados, diagnosticou-se que o tema dos resíduos sólidos é
tratado no âmbito da gestão portuária das instalações que compõem o Complexo Portuário,
promovendo, ainda, cursos de capacitação sobre a temática para seus respectivos funcionários.

Gerenciamento de Efluentes Líquidos
O tratamento das águas residuárias tem como objetivo a remoção ou redução dos
poluentes para que possam ser lançadas nos corpos hídricos atendendo à legislação ou
alcançando boas condições para reuso. Os tratamentos adotados podem ser físicos, biológicos
ou químicos, de acordo com a característica do efluente. No contexto portuário, podem ser
gerados tanto efluentes domésticos, quanto efluentes industriais ou operacionais, oriundos
dos serviços de limpeza dos pátios, máquinas, equipamentos, contêineres, entre outros.
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O Plano de Controle e Monitoramento de Efluentes do Porto de São Sebastião foi
elaborado em parceria com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas (Fundespa) e com a
Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo (PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO, 2016b). Segundo este documento, as atividades desenvolvidas no Porto não
geram efluentes diretos (domésticos e industriais). Deste modo, é realizado o monitoramento
e controle das águas do sistema de drenagem pluvial e possíveis efluentes decorrentes de
operação nos pátios (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016b). Esses efluentes são chamados
“efluentes operacionais”, e são gerados a partir da limpeza de equipamentos e máquinas ou
dispersão durante transporte de carga nos pátios. Pode haver carreamento desses resíduos
para a rede de drenagem pluvial e, por este motivo, é realizado o monitoramento e
tratamento antes do lançamento no corpo receptor.
A Autoridade Portuária informou ainda que “todo esgoto gerado nas dependências
do Porto de São Sebastião está conectado à rede pública de coleta e tratamento de esgotos
sanitários. Não há ligação com fossas sépticas”. Quanto às águas da rede de drenagem, são
monitoradas em cinco pontos, conforme a Figura 73.

Figura 73 – Pontos de monitoramento das águas de drenagem pluvial
Fonte: Porto de São Sebastião (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Foi sinalizado no plano que o ponto de amostragem “PE3” também recebe
contribuição das águas de escoamento superficial urbano, originária do arruamento em seu
entorno, o que pode implicar em aporte de poluentes de fontes difusas. Em 2011, foi iniciada a
implantação de um sistema de pré-tratamento composto por caixa de retenção de sólidos e
separador de água e óleo. Foram implementados dois sistemas na área do cais, dois sistemas

168

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

no “Pátio 3” e um sistema na linha de drenagem que recebe o escoamento pluvial do “Pátio
1”.
Os efluentes foram avaliados para os parâmetros de:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Óleos e graxas
Nitrogênio amoniacal
Turbidez
Fósforo total
DQO (Demanda Química de Oxigênio)
Cor
Sólidos totais
Sólidos dissolvidos
Sólidos suspensos, fixos e voláteis
DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio)
Surfactantes
Clorofila a
Coliformes termotolerantes.

Os parâmetros que não possuem limite de lançamento dispostos pela Resolução do
Conama 430/2011 foram comparados à Conama 357/2005 para águas salinas de classe 1.
Garantiu-se, assim, que as águas residuárias não tenham ação deletéria à qualidade da água
do canal de São Sebastião. Na primeira campanha em que o Porto já possuía o sistema de prétratamento, apenas o parâmetro de Fósforo Total esteve levemente acima do que prevê a
legislação cabível, obtendo o valor de 0,067 mg P/L no PE3, sendo que o valor limítrofe da
Conama nº 357/2005 para este parâmetro é de 0,062 mg P/L. Na campanha subsequente,
apenas o valor de coliformes termotolerantes no PE5 esteve acima do preconizado pela
legislação. Deste modo, houveram apenas discordâncias pontuais em relação aos valores
preconizados pelas legislações supracitadas, que podem ser decorrentes também de despejos
irregulares nas áreas urbanas drenadas (PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016b).
Quanto ao Tebar, foi informado que os efluentes sanitários são ligados à rede pública
da SEBESP. Já no que tange aos efluentes industriais, foi realizado um Plano de Monitoramento
de Efluentes Industriais, em cumprimento à uma das condicionantes da LO nº 68000049
emitida em 23/03/2017 (CETESB, 2017), que solicita relatórios até março de cada ano
indicando ações de controle e irregularidades nos despejos de efluentes. Consta nesse Plano
que as análises devem estar em consonância com a Resolução SMA 100/2013 da Secretaria de
Meio Ambiente (SMA-SP), bem como com as resoluções Conama 430/2011 e 357/2005
(TRANSPETRO, 2017a).
É previsto no plano que serão realizados monitoramentos em cinco pontos
amostrais, na entrada e saída da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETE) do
Terminal, na entrada e saída da SAO I e SAO IV (sistemas separadores água e óleo) e no poço
de bombeamento do emissário submarino (TRANSPETRO, 2017a).
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O Tebar informou também que:
A drenagem da água é separada em contaminada e pluvial. A contaminada é
direcionada para o SAO - Separador de Água e Óleo e a pluvial diretamente para o
córrego ou SAO, dependendo das condições da água e capacidade dos separadores e
emissário.
O sistema de drenagem do Terminal está voltado fundamentalmente para evitar a
contaminação do meio ambiente por produtos manuseados em sua área e consistese basicamente de:


Um sistema de canaletas de drenagem de água pluviais que segrega as águas
provenientes de áreas não contaminadas, evitando que fluam para os
separadores e comprometam o tratamento das águas contaminadas;



Um sistema de canaletas de águas contaminadas que segrega as águas
provenientes das áreas sujeitas à contaminação por óleo e alimenta os
Separadores;



Separador de água e óleo (SAO) que trata as águas oleosas.

Portanto, o Tebar possui sistema de tratamento de efluentes operacionais,
segregando-os da rede pluvial. Além disso, o Terminal também já realizou o Plano de
Monitoramento de Efluentes Industriais, cujos resultados devem ser disponibilizados até
março de 2018.
Deste modo, os esgotos sanitários das instalações do Complexo Portuário de São Sebastião estão
recebendo destinação adequada e os efluentes operacionais passam por pré-tratamento antes do
lançamento no corpo receptor, tanto por parte da Autoridade Portuária como pelo Tebar, estando
assim em concordância com as legislações cabíveis.

6.1.2.3. 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
São Sebastião neste Plano Mestre tem como objetivo identificar se os programas elaborados
são utilizados como ferramenta de transformação socioambiental. A concepção de educação
ambiental, trazida pela Lei nº 9.795/1999 referente à Política Nacional de Educação Ambiental
(BRASIL, 1999), é um conjunto de processos por meio dos quais é possível levar o indivíduo a
construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a
conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, trata-se de um estímulo à coletividade, à
construção do bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Como cumprimento de uma condicionante da LO nº 908/2010 e com a intenção de
aproximar a sociedade do Porto de São Sebastião, a CDSS elaborou um Programa de Educação
Ambiental (PEA), visando promover a disseminação de conhecimento quanto à preservação da
biodiversidade e a redução dos impactos ambientais causados pela atividade portuária
(FUNDESPA, 2015).
O PEA foi dividido em duas etapas, iniciando-se com um diagnóstico ambiental
participativo, do qual foram extraídas informações, entre estas a identificação da comunidade
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da Enseada do Araçá como o grupo social mais vulnerável aos potenciais impactos da atividade
portuária (FUNDESPA, 2015).
A CDSS desenvolve também possui um Programa de Educação Ambiental dos
Trabalhadores (PEAT), que tem como objetivos principais: i) desenvolver um programa
contínuo de capacitação com o intuito de criar Agentes Ambientais portuários; ii) conscientizar
os colaboradores do Porto para a preservação dos recursos naturais; e iii) informar sobre os
impactos ambientais da atividade portuária. O PEAT é baseado nas premissas presentes na
Instrução Normativa nº 02/2012 do Ibama, tendo como dois componentes principais a
Capacitação Continuada para a formação de Agentes Ambientais e a Informação Ambiental
Continuada (FUNDESPA, 2015).
O Tebar realiza um Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT), que
visa à capacitação dos colaboradores buscando a geração de novos valores e atitudes
humanas, dirigidas à manutenção da vida e conservação do meio ambiente. Nesse programa
foram estabelecidas metas como (CPEA, 2013):
» Realizar cursos para 100% dos trabalhadores envolvidos na obra.
» Conscientizar os trabalhadores a respeito das ações e procedimentos necessários para a
prevenção e controle dos riscos do empreendimento ao homem e ao meio ambiente.
» Realizar coleta seletiva em 100% dos resíduos gerados.
» Atingir a marca de nenhum acidente de trabalho.
» Não ter impacto ambiental negativo fora do previsto.
» Obter Índice de Realização e Índice de Participação de 100% nos Diálogos Diários de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS).

Para alcançar tais metas, é realizado um curso inicial e, posteriormente, são
aplicados “Reforços Diários – Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
(DDSMS)”. Quanto ao curso inicial, este é composto por oito módulos que totalizam sete
horas, com temas abrangendo o gerenciamento de resíduos e efluentes, a prevenção e
combate a emergências, aspectos ambientais da localização do empreendimento, entre
outros. Ao final do curso, os colaboradores devem responder a um questionário e acertar, no
mínimo, 70% das questões (CPEA, 2013). Já o DDSMS é realizado por meio de diálogos com
duração de 10 a 30 minutos, no próprio local de trabalho, antes do início das atividades, sendo
a meta realizar esses diálogos com 100% dos trabalhadores.
O resultado desta análise indica que o Complexo Portuário de São Sebastião se encontra em
aderência à Política Nacional de Educação Ambiental em função da ações e programas executados
atualmente, incluindo neste rol a elaboração do DRP e do PEAT.
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6.1.3. SENSIBILIDADE AMBIENTAL
Entre as questões ambientalmente mais sensíveis que devem ser consideradas para o
Plano Mestre estão as praias, como atrativos turísticos, a proximidade com Unidades de
Conservação (UCs) e sítios arqueológicos, a extensa riqueza de ecossistemas presentes na
região e dos riscos de acidentes com vazamento de óleos e incêndios.
Em relação aos atrativos turísticos da região, São Sebastião conta com 30 praias,
muitas das quais são utilizadas para a prática de esportes, atraindo turistas principalmente na
época de verão, e atividades de comércio e serviço diversificados, tais como hotéis, bares e
restaurantes (TURISMO SÃO SEBASTIÃO, [2017a]). Além disso, o Centro Histórico de São
Sebastião é considerado outro atrativo turístico, com diversas edificações do século XVII
(TURISMO SÃO SEBASTIÃO, [2017b]).
Em relação às UCs existentes na região, destaca-se a proximidade com dois parques
estaduais, uma Estação Ecológica (EE), duas Áreas Sob Proteção Especial (ASPE), uma Área de
Proteção Ambiental Marinha e uma Área de Relevante Interesse Ecológico e uma Terra
Indígena (TI) (SIGRH, [201-]), citados na Tabela 53.
UC

Legislação de criação da UC

PE de Ilhabela

Decreto nº 9.414/77

PE da Serra do Mar

Decreto nº 10.251/77

EE Tupinambás

Decreto nº 94.656/87

ASPE de Boiçucanga

Resolução SMA de 11 fevereiro de
1987
Decreto nº 53.525/2008

Área de Proteção Ambiental
Marinha do Litoral Norte
Área de Relevante Interesse
Ecológico de São Sebastião
ASPE Costa do Navio
TI Ribeirão Silveira

Resolução SMA de 10 de fevereiro
de 1987
Decreto nº 94.568/87

Tabela 53 – Lista de unidades de conservação próximas ao Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: São Paulo (1977a; 1977b; 2008) e Brasil (1987b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 74 apresenta as unidades de conservação mais próximas do entorno
portuário, sendo elas: a PE Serra do Mar, a APA Marinha do Litoral Norte, a PE de Ilhabela e a
ARIE de São Sebastião. Mais informações, fontes e outros dados cartográficos constam no
Apêndice 6.
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Figura 74 – Unidades de Conservação e sensibilidade ambiental no entorno do Complexo Portuário de
São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Parque Estadual da Serra do Mar foi criado em 1977, abrangendo uma área de
315.390 ha, que se expande por 26 municípios (KUMORI, 2015). De acordo com o Decreto nº
10.251/77 (SÃO PAULO, 1977b), o Parque tem a finalidade de “[...]assegurar integral proteção
à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos e caracteriza-se por ser uma Unidade de Conservação de
proteção integral”. Na região de São Sebastião, o PE possui uma área de 30.000 ha e
contempla o bioma da mata atlântica, restinga e mangues (KUMORI, 2015). O Plano de Manejo
do PE Serra do Mar engloba também a Terra Indígena (TI) Rio Silveira, a ASPE Boiçucanga e a
ASPE Costa do Navio. Nesse sentido, o plano de manejo destaca que o PE sofre pressão com o
risco de derramamento de óleo no canal de São Sebastião, e com a destruição de organismos
marinhos e redução de pescado na região (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2008).
O Parque Estadual de Ilhabela foi criado pelo Decreto Estadual nº 9.414/1977 (SÃO
PAULO, 1977b). A vegetação abrange biomas como a Mata Atlântica, a restinga e os
manguezais, abrigando centenas de espécies endêmicas de mamíferos, répteis e aves, como o
rato cururuá e outras que estão em processo de extinção (ILHABELA.COM.BR, 2016). O PE de
Ilhabela também possui plano de manejo, no qual se considera o Porto de São Sebastião como
potencial de poluição, sendo um dos vetores de ameaça para a UC (FUNDAÇÃO FLORESTAL,
2010).
A APA Marinha do Litoral Norte foi criada pelo Decreto nº 53.525/2008 (SÃO PAULO,
2008), tendo como objetivo “proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos
recursos ambientais da região, inclusive suas águas, bem como ordenar o turismo recreativo,
as atividades de pesquisa e pesca e promover o desenvolvimento sustentável da região”. São
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consideradas nesta APA, áreas de manejo especial para a proteção da biodiversidade, o
combate de atividades predatórias, o controle da poluição e a sustentação da produtividade
pesqueira.
É pertinente ressaltar, conforme o decreto, que ficam fora da APA Marinha do Litoral
Norte os canais de acesso e bacias de manobra dos terminais portuários e travessias de balsas;
as áreas de fundeadouro e de fundeio de carga e descarga; as áreas de inspeção sanitária e de
policiamento marítimo; as áreas de despejo, tais como emissários de efluentes sanitários; as
áreas destinadas a plataformas e a navios especiais, a navios de guerra e submarinos, a navios
de reparo, a navios em aguardo de atracação e a navios com cargas inflamáveis ou explosivas;
as áreas destinadas ao serviço portuário, seus terminais e instalações de apoio e as áreas
destinadas à passagem de dutos e outras obras de infraestrutura de interesse nacional (SÃO
PAULO, 2008).
A Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião (ARIE), foi criada pelo
mesmo decreto que a APA Marinha do Litoral Norte (SÃO PAULO, 2008). A ARIE de São
Sebastião é composta pelos setores CEBIMAR-USP, Costão do Navio (Resolução SMA de 10 de
fevereiro de 1987) e Boiçucanga (Resolução SMA de 11 fevereiro de 1987), anteriormente
reconhecidos como Áreas sob Proteção Especial (ASPEs). A ARIE tem como finalidade proteger
os recursos naturais marinhos; valorizar as funções sociais, econômicas, culturais e ambientais
das comunidades tradicionais da zona costeira; promover a pesca garantindo o estoque
pesqueiro em águas paulistas; e promover o turismo sustentável.
A Estação Ecológica (EE) Tupinambás de foi criada pelo Decreto Federal nº
94.656/1987 (BRASIL, 1987b), e é composta por dois conjuntos de ilhas oceânicas (AMBIENTE
BRASIL, 2017). A EE possui uma área de 2.445 ha, incluindo o entorno das ilhas, e tem como
função a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. O primeiro conjunto
de ilhas da EE fica localizado a cerca de 34 km da costa de São Sebastião, formado pelo
Arquipélago dos Alcatrazes até o canal de São Sebastião (CSS), na divisa com Caraguatatuba. O
segundo conjunto fica próximo ao município de Ubatuba, abrangendo a Ilha das Palmas, Ilhote
e Laje de Forno (AMBIENTE BRASIL, 2017).
A Estação Ecológica é a única unidade de conservação federal no Litoral Norte paulista,
contando com uma estrutura de manutenção e fiscalização e abrigando o maior ninhal de aves
marinhas da região Sudeste do Brasil (AMBIENTE BRASIL, 2017). A EE Tupinambás possui um plano
de manejo, que engloba o arquipélago dos Alcatrazes, e destaca a ampliação do Porto de São
Sebastião como uma ameaça para a UC, principalmente em relação ao trânsito de navios na Zona
de Amortecimento da UC de Alcatrazes (ICMBIO, 2017). De acordo com os representantes do
ICMBio, as restrições de navegação em geral, na zona de amortecimento do Refúgio dos
Alcatrazes, não são sempre respeitadas, podendo causar pressão da atividade portuária sobre a
UC.
Ressalta-se que a APA Marinha do Litoral Norte e a ARIE de São Sebastião não
possuem plano de manejo. Entretanto, as duas UCs encontram-se próximas ao Porto de São
Sebastião, podendo sofrer com os impactos causados pela atividade portuária, principalmente
aqueles relacionados aos vazamentos de óleos e combustíveis.
Diante do panorama apresentado, entre as unidades de conservação existentes no
município de São Sebastião e no entorno do Complexo Portuário, destacam-se os casos do PE
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de Ilhabela, que requer uma conservação extremamente alta, e o caso do PE Serra do Mar, o
qual requer uma conservação muito alta, como pode ser observado na Figura 75. Mais
informações, fontes e outros dados cartográficos constam no Apêndice 7.

Figura 75 – Unidades de Conservação e áreas prioritárias para conservação no entorno do Complexo
Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em relação a presença de terras indígenas, a Terra Indígena (TI) Ribeirão Silveira foi
criada pelo Decreto nº 94.568/87 (BRASIL, 1987a), localizada entre os municípios de Bertioga,
São Sebastião e Salesópolis. Essa área contempla a Mata Atlântica, com uma dimensão de
948,4 ha (área homologada) e 7.5551,6 ha (área declarada) e está a aproximadamente 60 km
de distância do Centro Histórico de São Sebastião. Vivem na aldeia os povos Guarani Mbya e
Tupi-Guarani (Ñandeva), com uma população aproximada de 350 índios (KUMORI, 2015). A
atividade econômica está baseada na comercialização do palmito Jussara, na comercialização
de flores e mudas de espécies nativas, cultivadas em viveiros, e no artesanato (cestos,
esculturas de animais em madeira, colares e pulseiras) (GUIA SÃO SEBASTIÃO, 2009).
No que tange ao uso e ocupação do solo no entorno do Complexo Portuário de São
Sebastião, este é bastante diversificado, sendo a maioria das áreas urbanizadas. A vegetação
natural encontrada nas áreas no entorno do Complexo Portuário são manguezais,
remanescentes da Floresta Ombrófila Densa e vegetação pioneira em regeneração, sendo que
muitas das vegetações encontram-se com elevado grau de alteração, com poucos
remanescentes isolados onde a flora é pouco diversa, resultado da própria limitação de habitat
e das dificuldades de colonização e desenvolvimento por parte das espécies menos
generalistas. (CPEA; CDSS, 2009). Mesmo diante da urbanização, a região demonstra ainda
possuir importantes espécies de aves, sejam elas ameaçadas de extinção, endêmicas, ou que
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exercem papéis chave na estruturação da biota regional (CPEA; CDSS, 2009). Neste viés, as
unidades de conservação exercem uma função fundamental de preservar a fauna e a flora
locais, diante das diversas atividades e interesses nesta região, além de buscar medidas para
evitar problemas de poluição nas águas gerada por embarcações e acidentes com óleo.

6.2. GESTÃO AMBIENTAL
Considerando que a Gestão Ambiental aborda a estruturação deste setor nos portos
e terminais, em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), verificou-se,
neste diagnóstico, a estrutura desenvolvida no Complexo Portuário de São Sebastião.
Consideraram-se, entre outras questões, a análise da estrutura, o corpo técnico e o banco de
dados existentes. Posteriormente, foram identificadas as diretrizes existentes para a melhoria
contínua das conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como em outros
dispositivos reguladores, incluindo nesse rol a Agenda Ambiental Portuária.
Nesse contexto, os aspectos abordados na análise da Gestão Ambiental do Complexo
Portuário de São Sebastião podem ser observados na Figura 76.

Figura 76 – Aspectos da Gestão Ambiental do Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

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

A CDSS conta com um núcleo organizacional de meio ambiente no Porto de São
Sebastião, responsável pela gestão ambiental, controle e atendimento a emergências e
monitoramentos ambientais. O núcleo é composto por um profissional da área de engenharia,
um biólogo, um técnico de meio ambiente, um técnico de segurança e saúde do trabalho, além
de um estagiário.
O Tebar também possui um núcleo de meio ambiente para atuar na gestão ambiental
da instalação. O núcleo é composto por três profissionais das áreas de engenharia e biologia.
Dessa forma, evidenciou-se no Complexo Portuário de São Sebastião que há o fortalecimento do
núcleo de meio ambiente para lidar com as questões ambientais portuárias em seu estado atual e
nas expansões previstas. Além disso, o Complexo Portuário considera as diretrizes da ANTAQ no que
diz respeito às ações desenvolvidas pelas suas instalações para fortalecer as atividades de gestão
ambiental portuária.

6.2.2. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
A gestão ambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de
sustentabilidade. O SGA sugerido na norma ISO 14001 propõe alguns requisitos gerais e
implementação de política ambiental seguida de planejamento (considerando aspectos
ambientais, requisitos legais, objetivos e metas e programa de gestão ambiental),
implementação e operação, verificação e ações corretivas por parte dos administradores
(ABNT, 2015).
A CDSS estabeleceu um Sistema de Gestão Integrada (SGI), o qual contempla o SGA e
questões de segurança e saúde do trabalho. O SGI do Porto de São Sebastião busca:
Garantir a eficiência e liderança na oferta de serviços portuários em sua área de
influência, tendo como premissas básicas a conservação e controle ambiental e
prevenção aos riscos à saúde e segurança de seus trabalhadores (CDSS, 2017a).

Além disso, o SGI segue premissas para garantir a conformidade legal, identificar
aspectos e impactos ambientais da atividade portuária, estabelecer ações sistemáticas de
controle, prevenção, monitoramento e contingência da poluição ambiental, acidentes e
doenças ocupacionais, promover melhoria contínua do desempenho do SGI. Além disso, visa
estabelecer a comunicação transparente e divulgação da política para os trabalhadores e
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sociedade civil, promover treinamentos e capacitação para os trabalhadores e monitorar os
indicadores, registrando os resultados (CDSS, 2017a).
A Implementação do SGA começou com a elaboração da Política Ambiental da CDSS
em 2012, logo após a regularização ambiental do Porto junto ao Ibama. Posteriormente foram
implementados o Manual do SGA e certificação ambiental, e por fim foram incluídos os temas
de saúde e segurança dos trabalhadores, transformando o SGA em SGI (CDSS, 2017a). A Figura
77 apresenta as etapas de implementação do SGA no Porto de São Sebastião.

Figura 77 – Etapas de implementação do SGA no Porto Organizado de São Sebastião
Fonte: CDSS (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O SGA da CDSS inclui planos, programas, documentos, instrumentos e diretrizes para
a gestão ambiental portuária. Os planos e programas são aqueles definidos nas licenças
ambientais emitidas pelo Ibama, os quais serão listados no item de licenciamento ambiental,
abordados na sequência. Além dos planos e programas exigidos nas licenças, o SGA também
prevê o PAM e o Plano de Controle de Fauna Sinantrópica (CDSS, 2017a).
Os documentos do SGA incluem a Política Ambiental do Porto, o manual do SGA, os
registros e os procedimentos de gestão. Assim, para cada procedimento operacional do Porto
são definidos os aspectos ambientais utilizados, como o consumo de água, de combustível,
geração de resíduos e emissões atmosféricas. Por fim, o SGA estabelece metas de melhorias
para cada processo, como promover a capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores e
atingir a maturidade na gestão de resíduos (CDSS, 2017a).
Além disso, o SGA visa a própria melhoria contínua, prevendo, portanto, a avaliação
dos resultados e dos aspectos ambientais, além de utilizar auditorias internas e externas para
auxiliar neste processo. As auditorias internas são realizadas semestralmente, as auditorias
externas para avaliar a certificação do SGA são feitas anualmente. Já as auditorias previstas
pela Resolução Conama nº 306/2008 são realizadas a cada dois anos.
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O Tebar também possui SGI, que visa liderança e responsabilidade, conformidade
legal, avaliação e gestão de riscos, capacitação, contingência, análise de acidentes e incidentes,
gestão de produtos e melhoria contínua (TRANSPETRO, 2006).

6.2.3. CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
As certificações ambientais buscam dar visibilidade e pode atrair investidores com
preocupação ambiental. Além disto, demonstra para a sociedade, para colaboradores e para
clientes, que a instalação portuária tem compromisso com o meio ambiente. Entre os selos e
certificados disponíveis, a série ISO 14000 é a mais conhecida e reconhecida. A adesão e a
certificação da ISO 14001 são voluntárias, e comprovam o desempenho da gestão ambiental
de empresas. Uma das características das normas é a padronização de rotinas e de
procedimentos, segundo um roteiro válido internacionalmente, cujo objetivo principal, nesse
caso, é buscar a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação certificada.
No Complexo Portuário de São Sebastião, o Porto de São Sebastião e o Tebar possuem a
certificação ISO 14001. A autoridade portuária possui seu SGA certificado pela ISO 14001 desde
2015, tornando-se o primeiro porto público a receber a certificação, enquanto o Tebar possui a
certificação desde 2014.

Além da ISO 14001, há a certificação OHSAS 18001, baseada nos riscos que as
atividades de uma organização podem trazer à saúde dos seus trabalhadores, visando a
implementação de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. O Tebar possui a
certificação desde 2014. Já a CDSS ainda não possui a certificação, entretanto está prevista em
seu SGI a busca pela OHSAS 18001.

6.2.4. AÇÕES INTEGRADAS DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Devido à multiplicidade e à abrangência de impactos ambientais e socioeconômicos
que a atividade portuária pode gerar na região onde está instalada, o Plano Mestre deve
identificar a interação entre os portos, arrendatários e TUPs com todas as entidades e órgãos
que possuem a responsabilidade de zelar e administrar direta e indiretamente os impactos da
atividade portuária. Dessa forma, a interação visa ao compartilhamento de conhecimento e
experiências, buscando alternativas e soluções eficientes para mitigar impactos negativos e
potencializar impactos positivos da atividade portuária sobre o meio ambiente, a cidade e a
população do entorno.
As ações integradas do Complexo Portuário de São Sebastião destacam as questões
de prevenção de riscos e atendimento a emergências. Como exemplo, tem-se o Plano de Área
do Porto Organizado de São Sebastião (PAPOSS), já descrito na seção de Gerenciamento de
Recursos de Atendimento à Emergências. Ressalta-se ainda que o Complexo Portuário de São
Sebastião foi o primeiro porto brasileiro a contar com um Plano de Área, sendo aprovado pelo
Ibama e Cetesb.
Além dos planos e programas para prevenção de riscos e atendimento a
emergências, o Complexo Portuário de São Sebastião faz parte do Awareness and
Preparedness for Emergencies at Local Level (APPEL). O Processo APPEL é uma ação
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cooperativa local, que busca conscientizar e preparar a comunidade civil para situações de
emergência, englobando autoridades locais, indústrias e a população. Assim, este prevê
treinamentos, capacitação e equipamentos necessários para que as autoridades de
emergências locais consigam atuar de forma satisfatória, além de treinamentos para a
comunidade reconhecer sinais de alerta, ações necessárias em caso de emergências e como
seguir planos e de evacuação.
Em São Sebastião, os riscos que englobam a atividade portuária tangem principalmente os
acidentes com os tanques de combustíveis e cargas movimentadas. Dessa forma, o processo APPEL
no munícipio torna-se uma ação integrada entre instalações portuárias, autoridades locais,
comunidade civil e outros setores industriais que atuem no município, de forma a prevenir os riscos
que cada atividade possui, além de preparar toda a comunidade para casos de acidentes.

6.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o
reconhecimento público que suas atividades estão sendo desenvolvidas em conformidade com
a legislação ambiental, garantindo a qualidade dos recursos naturais e sua sustentabilidade.
Esse instrumento é previsto na Lei Federal nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), conhecida como
Política Nacional do Meio Ambiente, sendo obrigatória para empreendimentos com
possibilidade de gerar grandes impactos ambientais. No âmbito da atividade portuária, esse
licenciamento busca garantir a qualidade ambiental da região, minimizar os impactos
negativos causados pelo Porto e seus terminais e reforçar os benefícios da atividade quanto
aos aspectos sociais e econômicos.
As principais diretrizes legais para a execução do licenciamento ambiental estão
expressas na Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981) e nas Resoluções do Conama nº 001/1986
(BRASIL, 1986) e nº 237/97 (BRASIL, 1997a). Além destas, as publicações da Lei Complementar
nº 140/2011 (BRASIL, 2011c) e do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015b) ordenaram a
competência do licenciamento, tendo como fundamento a localização geográfica do
empreendimento e sua tipologia. Recentemente o Governo Federal, através do Decreto nº
8.437/2015 (BRASIL, 2015b), revisou a competência de processos de licenciamento que são
atualmente conduzidos pelo Ibama e aqueles que atualmente são licenciados por órgãos
estaduais ou municipais de meio ambiente.
Nesse âmbito, foi verificada a situação atual do licenciamento ambiental do
Complexo Portuário de São Sebastião, considerando o Porto de São Sebastião e o Tebar,
verificando, ainda, suas licenças ambientais vigentes e o atendimento às condicionantes
presentes nos referidos documentos.
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6.3.1. PORTO PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO
O licenciamento ambiental do Porto Público de São Sebastião possui uma
característica adicional, assim como outros portos do País, pois sua construção é anterior à
regulamentação do licenciamento ambiental brasileiro. O Governo Federal, como forma de
resposta à sociedade sobre o licenciamento ambiental, lançou em 2002 o Decreto nº 4.340,
que dispõe, em seu art. 34 que:
Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação
sem as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a
partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental
competente mediante licença de operação corretiva ou retificadora (BRASIL, 2002).

Até 2011, 11 portos brasileiros haviam feito o pedido de licenciamento ambiental.
Visando garantir celeridade ao processo de regularização ambiental, foi lançada a Portaria
Interministerial MMA/SEP/PR nº 425, em 26 de outubro de 2011. A Portaria institui o
Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) de portos e
terminais portuários marítimos, inclusive os outorgados às Companhias Docas, vinculadas à
Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
(SNP/MTPA) (BRASIL, 2011b).
O Porto de São Sebastião encontra-se regularizado ambientalmente, através da LO nº
908/2010 (IBAMA, 2010), emitida pelo Ibama, com vencimento em 18/08/2018.
Dentre as principais condicionantes específicas, estão:
1. Apresentar em 90 dias os detalhamentos do diagnóstico do meio biótico presente no PCA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Caracterização da vegetação
Avifauna
Comunidade planctônica
Comunidade nectônica
Comunidade bentônica
Mamíferos e quelônios marinhos
Mapeamento das Unidades de Conservação e áreas prioritárias para conservação no raio de
10 km do Porto de São Sebastião e identificação das suas zonas de amortecimento.

2. Apresentar, em no máximo 90 dias, o Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador.
3. Implementar, em até 90 dias, os seguintes Programas:
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Programa de Educação Ambiental
Programa de Comunicação Social
Plano de Monitoramento das águas Superficiais
Plano de Monitoramento dos Sedimentos e Planejamento das Dragagens de Manutenção
Plano de Investigação e Monitoramento do Solo e das águas Subterrâneas
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
Plano de Gerenciamento de Cargas Perigosas
Plano de Monitoramento da Água de Lastro
Plano de Auditoria Ambiental
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4. Providenciar a conexão da rede de esgoto à rede coletora da Sabesp, e desativação das
fossas sépticas.
5. Apresentar, dentro de 90 dias, a proposta de plantio compensatório referente ao impacto
da supressão de vegetação pela disposição de material dragado no solo.
6. Apresentar relatórios anuais de atendimento das condicionantes, avaliando os planos e
programas ambientais, propondo melhorias, quando necessário.

Além da regularização do Porto de São Sebastião, a CDSS também possui junto ao
Ibama um processo de licenciamento para a ampliação do Porto. A Licença Prévia (LP) para
esse projeto foi emitida em 2014 (LP nº 474/2013) e venceu em 16/01/2016, mas já se
encontra em vias de renovação.
A LP nº 474/2013 é a primeira etapa do processo de licenciamento e foi emitida após
a avaliação e aprovação do EIA para ampliação do Porto. Como principais condicionantes
específicas, apontam-se (IBAMA, 2013):
7. Apresentar o projeto executivo com memorial descritivo do empreendimento e detalhar
no Plano Básico Ambiental (PBA) os seguintes programas ambientais a serem
implementados para a mitigação dos impactos ambientais na fase de implementação:
q.
r.
s.
t.

Programa de comunicação social.
Programa de contratação e formação de mão de obra.
Programa de educação ambiental.
Programa de gerenciamento ambiental das obras, incluindo subprogramas de
infraestrutura, de controle de resíduos sólidos, de controle de efluentes, de controle
de emissões atmosféricas, da emissão sonora e vibrações, da prevenção e controle de
processos erosivos e de assoreamento, de controle da poluição na movimentação de
cargas e operações portuárias, subprogramas de controle de sinalização e tráfego.
u. Programa de gerenciamento de qualidade ambiental, incluindo os subprogramas de
monitoramento da qualidade das águas costeiras, da biota aquática, cetáceos,
qualidade das águas superficiais, das águas subterrâneas, e do sedimento superficial.
v. Programa de monitoramento de ecossistemas terrestres, incluindo subprogramas de
monitoramento da fauna terrestre, de recuperação de áreas degradadas, de
acompanhamento de supressão de vegetação, de monitoramento de flora
remanescente, de elaboração de modelos preditores de biomassa de manguezal e de
controle de vetores, pragas e fauna sinantrópica.
w. Programa de compensação ambiental.
x. Programa de recuperação ambiental das áreas adjacentes.
y. Programa de conservação e monitoramento dos manguezais.
z. Programa de gerenciamento de riscos.
aa. Plano de desenvolvimento paisagístico da área do porto.
bb. Programa de arqueologia.
cc. Programa de compensação ambiental.
dd. Programa de monitoramento e estimulo da pesca artesanal.
8. Para a fase de operação, apresentar o detalhamento dos seguintes programas ambientais no
PBA:
ee.
ff.
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Programa de auditoria ambiental.
Programa de educação ambiental.
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gg.
hh.

Programa de apoio a saúde pública.
Programa de controle da poluição, contendo os subprogramas: gerenciamento dos
resíduos sólidos, gerenciamento de efluentes, gerenciamento de água de lastro dos
navios, gerenciamento de emissões atmosféricas, gerenciamento da emissão sonora,
controle da poluição na movimentação de cargas e operações portuárias.
ii.
Programa de gerenciamento da qualidade ambiental, com subprograma de controle e
monitoramento de processos erosivos e de assoreamento.
jj.
Programa de monitoramento da fauna terrestre.
kk.
Programa de passivos ambientais.
9. Apresentar outorga de direito de uso dos recursos hídricos, conforme Lei nº 9433/1997.

6.3.2. TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
O Tebar é licenciado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
através da LO nº 68000263/2017 (CESTESB, 2017). A licença é referente ao transporte
dutoviário, e tem como principais condicionantes ambientais:
10. Proibição da emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quaisquer quantidades
que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.
11. As fontes de emissões atmosféricas deverão ser controladas de forma a atender aos
padrões ambientais estabelecidos pela Lei Estadual nº 997/76 e pelo Decreto Estadual nº
8.468/76.
12. Apresentar, em até 100 dias, o Plano de Implantação das medidas ou equipamentos de
controle das emissões atmosféricas de Compostos Orgânicos Voláteis (COV).
13. Implantar sistemas de cobertura nos separadores de água e óleo.
14. Os níveis de ruído deverão atender os padrões da NBR 10151, visando o conforto da
comunidade.
15. O pátio e as áreas de movimentação e tráfego de máquinas em geral deverão ser
pavimentados ou umectados frequentemente, afim de evitar a emissão de material
particulado fora dos limites do empreendimento.
16. Os resíduos sólidos gerados devem ser classificados e armazenados de acordo com a ABNT
e destinados a locais aprovados pela CETESB.
17. Manter o PGRS atualizado.
18. Apresentar anualmente o relatório de acompanhamento quantitativo de resíduos
destinados às empresas.
19. Os esgotos sanitários do empreendimento deverão ser segregados dos efluentes
operacionais e devem ser lançados na rede pública coletora.
20. Os efluentes líquidos tratados em Sistemas de Separação água e óleo (SAO) deverão
atender a Lei Estadual nº 997/1976 e Resolução Conama 357/2005.
21. Os SAO deverão passar por manutenção e limpeza frequente para garantir sua eficiência.
22. As águas pluviais devem ser mantidas separadas das águas potencialmente contaminadas.
23. Apresentar anualmente relatório contendo descrição e localização dos sensores de
poluentes instalados no empreendimento.
24. Os tanques de armazenamento de petróleo devem possuir alarme visual e sonoro
antitransbordamento.
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25. A alteração de produtos armazenados nos Tanques instalados no TUP deverá ser
precedida de estudo de avaliação de risco, no caso do novo produto apresentar maior
potencial de risco.
26. Manter o Estudo de Análise de Risco (EAR) e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)
revisados, sempre que forem identificadas novas situações de riscos.
27. Manter o PEI atualizado e implementado.
28. Manter em perfeitas condições os materiais e equipamentos destinados a contingências,
assim como manter treinamento frequente dos recursos humanos especializados para
essa atividade.
29. Apresentar anualmente cronograma com previsão de treinamentos e simulados de
atendimento a emergências químicas.
30. Dar continuidade à remediação das áreas contaminadas da Transpetro localizadas na área
do empreendimento.
31. Apresentar anualmente o relatório de remediação das áreas contaminadas, com previsão
do atingimento das metas ambientais para cada área.
32. Executar o plano de monitoramento de efluentes líquidos Industriais oriundos dos SAO e
apresentar relatórios anuais dos resultados à CETESB.
33. Apresentar, anualmente, os relatórios de monitoramento da qualidade das águas
subterrâneas, com frequência de amostragem semestral.

Além da licença de operação para a movimentação do granel líquido, o Tebar possui
ainda duas outras licenças, uma para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e outra para
o laboratório de análises químicas.
Para a ETE, a LO nº 6800066/2012 venceu em 2015 e já foi renovada, assim como a
LO do laboratório (LO nº 68000101/2014), que venceu em 2014 (CETESB, 2012, 2014).
Dessa forma, tanto o Porto de São Sebastião quanto o Tebar estão regulares perante os órgãos
licenciadores, de forma que os impactos ambientais da operação da atividade portuária são
fiscalizados pelo Ibama e CETESB através do atendimento das condicionantes ambientais.

6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já ressaltado, o Porto de São Sebastião detém a primeira colocação no IDA,
além de ser o primeiro Porto Público brasileiro a possuir a certificação ISO 14001. A gestão
ambiental estabelecida tanto no Porto Público, quanto no Tebar é resultado dos esforços das
instalações portuárias em mitigar seus impactos ambientais, tendo em vista que estão
localizados em uma região com áreas de preservação ambiental e um potencial turístico
importante para a economia. Assim, o Porto de São Sebastião torna-se uma referência para
outros portos brasileiros quanto aos aspectos ambientais.
No que tange à qualidade das águas do canal de São Sebastião, embora os
monitoramentos das águas continentais tenham apresentado alguns valores em discordância
com a legislação vigente, foi identificado também, durante vistoria do Ibama, pontos
clandestinos de despejo de esgotos domésticos advindos da concentração urbana no entorno
portuário. Além disso, não há tanques-sépticos no Complexo Portuário de São Sebastião. Os
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efluentes sanitários gerados no Porto são ligados à rede da Sabesp, enquanto os efluentes
industriais passam pelas ETEs das instalações. Outro ponto a ser destacado é o controle dos
deslastros irregulares, previsto em plano através do monitoramento de espécies invasoras,
junto ao monitoramento de biota.
O Complexo Portuário de São Sebastião é privilegiado no que se refere ao aporte de
sedimentos, sendo favorecido pela hidrodinâmica do canal de São Sebastião que, além de
possuir uma profundidade de mais de 40 m e boa dispersão dos sedimentos, necessita apenas
de dragagem trienal.
Quanto ao monitoramento da biota, é possível perceber que os efeitos antrópicos
são notáveis nos organismos marinhos, principalmente, pelo processo de eutrofização do canal
de São Sebastião. Este processo pode ser observado através da dominância de espécies do
fitoplâncton, zooplâncton e organismos bentônicos característicos de ambientes com alta
carga de nutrientes.
As áreas contaminadas apresentadas como passivos ambientais da região do Tebar já
se encontram remediadas ou em avançado estágio de remediação, estando todas em fase de
monitoramento pós-remediação para contaminação por componentes orgânicos. Apenas os
elevados níveis de cobre do solo estão em fase de investigação.
De modo geral, o Complexo Portuário de São Sebastião está em concordância com
as legislações cabíveis no que tange o gerenciamento de riscos e atendimento a emergências,
possuindo planos e programas complexos e abrangentes. Essa é uma temática relevante nesse
contexto, pois parte substancial da carga movimentada no complexo é de material inflamável
e/ou tóxico. Neste caso, tanto a Autoridade Portuária como o Tebar se mostram assegurados
neste quesito, buscando, inclusive, diretrizes e normativas internacionais mais restritivas. Além
dos planos e programas individuais, o Complexo Portuário de São Sebastião possui também
PAM e PA, indicando que os esforços em busca da articulação do pronto-atendimento
envolvem também estruturas externas ao Porto Organizado, incluindo prefeitura, órgãos
licenciadores, Defesa Civil, entre outros.
Quanto aos resíduos sólidos, o Porto de São Sebastião demonstrou controle durante
o gerenciamento dos resíduos sólidos, compilando também dados qualiquantitativo sobre a
geração destes. Quanto maior a base de dados sobre o assunto, mais eficientes serão as
tomadas de decisão para alcançar os objetivos quanto à redução e minimização da geração
dos resíduos sólidos. Nesse sentido, o Tebar também realiza o gerenciamento correto dos seus
resíduos, principalmente aqueles classificados como oleosos, devido à movimentação do
Terminal.
Através da realização do PEA e do PEAT, o Porto de São Sebastião mostrou-se
engajado com a meta de conscientização da população do entorno, bem como de seu quadro
de funcionários sobre a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável.
Também o PEAT do Tebar apresentou metas precisas e incluiu em suas análises a saúde e
segurança do trabalhador, tornando assim o plano ainda mais abrangente e efetivo.
Em relação ao licenciamento ambiental, o Porto de São Sebastião encontra-se
regularizado ambientalmente, e seu processo de licenciamento ocorre junto ao Ibama. Já o
Tebar é licenciado pela CETESB, órgão estadual, encontrando-se regular perante o órgão. O
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Ibama exige do Porto Público uma série de programas e planos de monitoramento ambiental,
de forma a mitigar os impactos ambientais da atividade. Nesse contexto, a CETESB também
exige monitoramentos ambientais como condicionantes ambientais para o Tebar,
principalmente em relação aos efluentes, monitoramento de água subterrânea e passivos
ambientais.
Em relação à gestão ambiental, tanto o Porto Público como o Terminal Aquaviário de
São Sebastião possuem SGI, o que mostra que o Complexo Portuário atende as exigências da
SNP/MTPA, definidas na Portaria nº 104/09 (BRASIL, 2009). Ressalta-se que o SGI do Porto
Público e do Tebar englobam as questões de gestão ambiental e de saúde e segurança do
trabalho. Além disso, as duas instalações são certificadas pela ISO 14001, obtida de forma
voluntária. Além da ISO 14001, o Tebar possui ainda a certificação OHSAS 18001, a qual visa a
saúde e segurança dos trabalhadores.
Por fim, destaca-se que o Porto São Sebastião e o Tebar buscam a melhoria contínua do
sistema de gestão ambiental, associada a metas graduais de qualidade ambiental, considerando a
capacitação contínua de seus recursos humanos necessários para a gestão ambiental. Desse modo,
passa a agregar boas práticas ambientais à atividade portuária, tendo em vista que o Porto São
Sebastião se encontra atualmente em primeiro lugar no IDA-ANTAQ (ANTAQ, 2012).
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7. ANÁLISE DA RELAÇÃO PORTO–CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente
ligada ao papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular,
seja por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e socioeconômico ou
pelos valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012).
A análise da interação porto–cidade tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica
de como o porto e as outras estruturas portuárias estão inseridas no contexto urbano,
ambiental, social e econômico do município, demonstrando a integração dos portos no
planejamento territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional,
além de identificar os diferentes conflitos que possam existir no cenário atual e futuro. Dessa
forma, o estudo da relação porto–cidade busca compatibilizar as atividades portuárias atuais e
seus projetos de expansão com a dinâmica social e o desenvolvimento urbano do seu entorno.
Nesse sentido, a análise da relação porto–cidade do Complexo Portuário de São
Sebastião abrange o território do município de mesmo nome, onde está localizado o Porto de
São Sebastião. A análise se estende para os municípios de Caraguatatuba e de Ilhabela, o
primeiro por contemplar o acesso rodoviário ao Complexo Portuário, e o segundo pela
proximidade com a área portuária.

7.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
A história do Porto de São Sebastião sempre esteve relacionada com o
desenvolvimento da atividade portuária na região. Durante o século XVI, no início da ocupação
portuguesa no Brasil, a região do litoral norte de São Paulo era tida como inóspita e perigosa,
por seu relevo recortado e acidentado, extensos costões rochosos, e por servir como refúgio
de fugitivos do sistema de colonização, como índios e escravos. Essa região também era
habitada por grupos de indígenas pescadores e pelos índios tupinambás, que eventualmente
atacavam os estabelecimentos portugueses (CALVENTE, 1997).
A vila de São Sebastião, criada em 16 de março de 1636 pelo procurador dos
herdeiros dos primeiros donatários da Capitania de São Vicente, desenvolvia-se a partir da
dinâmica do porto. As primeiras embarcações surgiram no porto natural por volta dos séculos
XVII a XVIII, e transportavam açúcar, pipas de aguardente, fumo da terra, farinha de mandioca,
ouro e mercadorias que dependiam apenas das condições naturais do canal para navegação
(REIS, 2011). O comércio de escravos também movimentava a atividade portuária nesse
período, de forma que era comum a presença de navios negreiros no litoral paulista (DINIZ,
2011).
O regime de trabalho escravocrata, aliado à abundância de recursos hídricos,
intensificou o desenvolvimento de práticas agrícolas, em especial o cultivo extensivo de canade-açúcar, atividade que se tornou predominante em toda a região do baixo Vale do Rio
Paraíba e também do litoral paulista. O açúcar, amplamente consumido na Europa na época,
acabou exercendo grande influência no Porto de São Sebastião, o qual movimentava grandes
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cargas desse produto para outros portos do Brasil colônia e para o continente Europeu (DINIZ,
2011).
No século XVIII e início do século XIX, ocorreu o declínio do ciclo do açúcar no Brasil,
a ascensão do ciclo do ouro e, posteriormente, do café. Tal fato marcou o abandono de
diversos engenhos e transformou o plantio e a colheita do café na atividade predominante em
todo o estado de São Paulo. Até meados do século XIX o Litoral Norte de São Paulo figuraria
como grande produtor do grão, escoando sua produção, bem como a do Vale do Paraíba, a
partir do Porto de São Sebastião para o Rio de Janeiro (DINIZ, 2011).
De acordo com Simões (2005), a inauguração das estradas de ferro que ligaram São
Paulo ao Porto de Santos, em 1867, e São Paulo ao Rio de Janeiro, em 1877, e o consequente
crescimento da importância do Porto de Santos, causaram um declínio na movimentação do
Porto de São Sebastião. A abolição da escravatura no Brasil em 1888 também impactou
diretamente no modo de produção da economia cafeeira, que era dependente do trabalho
escravo, e que, assim como a região do litoral norte Paulista, passou por um grande período de
estagnação econômica (CALVENTE, 1997).
Foi somente por volta de 1920, devido ao crescimento da demanda e saturação do Porto de Santos,
que se atentou para a necessidade e conveniência de estabelecer um Porto Público no município de
São Sebastião. Assim, em 1934 iniciou-se a construção do Porto e a criação do Porto Organizado se
deu em 18 de setembro de 1952, a partir da criação do órgão estadual responsável pela sua
exploração, a Administração do Porto de São Sebastião. Porém, as operações foram iniciadas
apenas em 1963, acarretando em importantes modificações no espaço portuário e urbano de São
Sebastião (ANTAQ, [2012]).

A Figura 78 apresenta o Porto de São Sebastião, em São Paulo.

Figura 78 – Porto de São Sebastião em 1958
Fonte: Guerra e Jablonsky (1958)
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Em 4 de maio de 1989, a administração do Porto Organizado foi transferida pela
Secretaria de Estado dos Transportes da Administração do Porto de São Sebastião para a
empresa de Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), por meio de um convênio. Em 1993,
devido às mudanças nas leis portuárias, a Dersa também passou a assumir o papel de
Autoridade Portuária. Já em 2007, por meio de um convênio de delegação da União ao Estado
de São Paulo, foi criada a Cia Docas de São Sebastião (CDSS), a qual ficou responsável pela
administração do Porto, como se mantém atualmente (ANTAQ, [2012]).
A construção do Terminal Aquaviário de São Sebastião (Terminal Marítimo Almirante
Barroso – Tebar) da Petrobras, localizado em São Sebastião, foi concluída em 1969 e vista
como possibilidade de desenvolvimento econômico e oferta de empregos e renda para a
região. Ressalta-se que, desde 1957, a Petrobrás já utilizava o canal de São Sebastião para
realizar o transbordo de petróleo dos grandes para os pequenos navios que descarregavam em
Santos posteriormente (RODRIGUES; VIEIRA, 2013).
Pode-se dizer que a ocupação no entorno do Porto Organizado foi impulsionada pela vinda
dos trabalhadores à cidade com o objetivo de trabalhar na construção das instalações do Tebar. Após
o término do contrato das empreiteiras com a Petrobrás, muitos desses trabalhadores
permaneceram em São Sebastião e trouxeram seus familiares, criando, consequentemente, bairros
proletarizados no entorno do sítio portuário (RODRIGUES; VIEIRA, 2013).
É possível observar na Figura 79 a evolução da urbanização no entorno do Complexo
Portuário de São Sebastião. Nota-se que a urbanização estabelecida no entorno portuário
remete a um período anterior à década de 1980 e que as regiões mais afastadas, tanto em São
Sebastião quanto em Ilhabela, tiveram uma ocupação posterior, sobretudo no final da década
de 1990. Mais informações, fontes e outros dados cartográficos constam no Apêndice 8.

Figura 79 – Análise temporal da mancha urbana do entorno do Porto de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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7.2. ASPECTOS SOCIECONÔMICOS
Para a análise dos dados socioeconômicos do município de São Sebastião, foi
realizado um levantamento de elementos básicos do contexto em que o Complexo está
inserido, como dados sobre a empregabilidade, Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
Foram analisados também os aspectos particulares da dinâmica socioeconômica e
cultural do município de São Sebastião, bem como dos demais municípios que integram a
região do Complexo Portuário, conforme a seção 7.2.2.

7.2.1. DADOS SOCIOECONÔMICOS
O município de São Sebastião está localizado no litoral do estado de São Paulo e é a
cidade mais antiga do litoral norte. Inserido na microrregião de Caraguatatuba, o município é
constituído de três distritos: São Sebastião, Maresias e São Francisco da Praia, e teve sua
população estimada em 85.538 habitantes para o ano de 2017 (IBGE, 2017a).

Empregabilidade
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), no ano de 2015, São
Sebastião tinha 20.523 trabalhadores formais, sendo que o setor de Comércio e reparação de
veículos automotores e motocicletas é o que mais emprega mão de obra formal do município,
abrangendo cerca de 18% desses trabalhadores. Os demais setores que se destacavam em
termos de representatividade foram os de Alojamento e alimentação, Administração pública,
defesa e seguridade social, Construção e Atividades administrativas e serviços
complementares (BRASIL, 2015a).
De acordo com a classificação da RAIS, as atividades classificadas como Transporte,
armazenagem e correio (conforme a seção H6 do documento), nas quais estão inseridos os
empregos diretamente relacionados à atividade portuária, envolveram 1.277 trabalhadores –
cerca de 6% do total de trabalhadores formais da cidade de São Sebastião. Devido à menor
participação desse setor em relação aos outros, ele está sendo contemplado no Gráfico 21, na
categoria de “outros setores econômicos”. A participação dos setores econômicos na
empregabilidade do município de São Sebastião pode ser observada no Gráfico 21.

6

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

190

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

Gráfico 21 – Divisões do setor empregatício no município de São Sebastião (2015)
Fonte: Brasil (2015a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A análise dos empregos diretamente relacionados à atividade portuária se deu com
as informações da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), realizada pela
Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do IBGE. Com esses dados, foi possível identificar
a quantidade de trabalhadores relacionados à atividade portuária no município de São
Sebastião, dentro do setor de Transporte, armazenagem e correio.
Para tanto, foram realizadas duas consultas à base de dados da RAIS. A primeira
utilizou informações relativas ao CNAE da Divisão 507, grupo referente aos trabalhadores do
transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H
da Divisão 528, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes. Em São Sebastião, 186 trabalhadores são englobados pela primeira categoria,
enquanto a segunda corresponde a 179 trabalhadores. Ao todo, portanto, são 365
trabalhadores aquaviários e portuários9 em São Sebastião, que representam 29% dos
empregos formais do setor de Transporte, armazenagem e correio no ano de 2015 (BRASIL,
2015a), conforme pode ser observado no Gráfico 22.

7

Dentro da Divisão 50 da seção H do CNAE, que se refere ao Transporte Aquaviário, foram analisados os grupos 501
– Transporte marítimo de cabotagem e longo curso, 502 – Transporte por navegação interior, 503 – Navegação de
apoio e 509 – Outros transportes aquaviários (BRASIL, 2015a).
8 Dentro da Divisão 52 da seção H do CNAE, de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, foi analisado
o grupo 523 – Atividades auxiliares dos transportes aquaviários, especificamente as classes 5231-1 – Gestão de
portos e terminais, 5232-0 – Atividades de agenciamento marítimo e 5239-7 – Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificados anteriormente (BRASIL, 2015a).
9 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2010), no Brasil, a categorização dos trabalhadores
marítimos é descrita a partir dos conceitos de aquaviário e portuário, que abarcam todos os setores do trabalho
marítimo (em embarcações – shipping –, trabalho portuário, pesca e trabalho fluviário), além dos mergulhadores,
práticos (não tripulantes que realizam serviço de praticagem embarcados), agentes de manobra e docagem e os
trabalhadores em plataformas e estaleiros.
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Gráfico 22 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de Transporte,
armazenagem e correio da divisão empregatícia de São Sebastião (2015)
Fonte: Brasil (2015a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Entende-se que esses trabalhadores aquaviários e portuários são aqueles que
trabalham embarcados ou em empresas de navegação; e aqueles relacionados às
funcionalidades decorrentes da atividade portuária, como operadores marítimos, guardas
portuários e funcionários administrativos. Cabe lembrar que a influência da atividade portuária
desencadeia atividades econômicas em diversos outros setores de serviços, como indústria e
comércio na cidade e na região.
A Figura 80 ilustra o perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do Complexo
Portuário de São Sebastião. Nela, estão sintetizadas informações socioeconômicas acerca dos
colaboradores que desempenham essas atividades.

Figura 80 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários de São Sebastião
Fonte: Brasil (2015a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Com base na Figura 80, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários
e portuários de São Sebastião é do sexo masculino e possui idade entre 25 e 49 anos (cerca de
57% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados nessas duas
categorias, 90% possui Ensino Médio completo ou grau inferior de escolaridade e apenas 48%
dos trabalhadores em questão ganha até três salários mínimos – o que permite a inferência de
que a maior parte dos trabalhadores ganha mais do que esse valor (BRASIL, 2015a).

Produto Interno Bruto (PIB) per capita
Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados acerca do município de São
Sebastião em comparação com outros municípios portuários da Região Sudeste do Brasil, além
da média desses municípios e da média nacional, referentes ao ano de 2014. Essas
informações são ilustradas no Gráfico 23.

Gráfico 23 – Comparação do PIB per capita de São Sebastião e demais localidades selecionadas (2014)
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após a análise dos índices do PIB per capita das localidades consideradas, podemos
concluir que o PIB de São Sebastião é inferior somente às cidades de Itaguaí e Vitória, e que
possui índice maior que a média das cidades avaliadas e maior que a média nacional.
É válida a análise de que o Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, como capitais dos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e do Espírito Santo, respectivamente, contemplam
diversas atividades econômicas expressivas que influenciam no valor do PIB, relacionadas ou
não à atividade portuária.
Cabe ressaltar que, isoladamente, os indicadores de PIB e PIB per capita demonstram
apenas a dimensão econômica de desenvolvimento de uma região, não sendo fator
determinante para as informações sociais. Para isso, é necessário o estudo dos dados
indicados pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O IDHM agrega três dimensões básicas: a renda, a educação e a saúde, e varia entre
os valores de 0 e 1 – sendo que quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento
humano (PNUD; IPEA; FJP, [201-]a) 10 . Apesar de não contemplar todas as variáveis
relacionadas à qualidade de vida da população, essa medida serve como referência para tal
avaliação.
Nesse sentido, foram analisados os IDHMs de São Sebastião e dos demais municípios
portuários da Região Sudeste, comparados com as médias estaduais e regionais, além da
nacional, com base nos anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados obtidos podem ser conferidos na
Tabela 54.
Localidades

1991

2000

2010

Crescimento no período entre
1991 e 2010

Vitória (ES)

0,644

0,759

0,845 31%

Santos (SP)

0,689

0,785

0,84 22%

Niterói (RJ)

0,681

0,771

0,837 23%

Rio de Janeiro (RJ)

0,639

0,716

0,799 25%

São Sebastião (SP)

0,520

0,663

0,772 48%

Aracruz (ES)

0,501

0,638

0,752 50%

Arraial do Cabo (RJ)

0,513

0,632

0,733 43%

Angra dos Reis (RJ)

0,492

0,599

0,724 47%

Itaguaí (RJ)

0,483

0,589

0,715 48%

São Paulo

0,578

0,702

0,783 35%

Rio de Janeiro

0,573

0,664

0,761 33%

Espírito Santo

0,505

0,640

0,740 47%

Minas Gerais

0,478

0,624

0,731 53%

Média da Região Sudeste

0,534

0,658

0,754 41%

Brasil

0,493

0,612

0,727 47%

Tabela 54 – Evolução do IDHM: São Sebastião e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD, IPEA e FJP ([201-]b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme descrito na Tabela 54, pela categorização do Atlas de Desenvolvimento
Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, [201-]a), podemos concluir que o IDHM de São Sebastião
se encontra dentro da faixa alta de valores de IDHM. Em 2010, o IDHM de São Sebastião foi
superior aos municípios de Aracruz, Arraial do Cabo, Angra dos Reis e Itaguaí, além de estar

10

De acordo com o PNUD, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP), em
estudo divulgado na plataforma "Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil", índices entre 0,000 e 0,499 são
considerados muito baixos, enquanto valores entre 0,500 e 0,599 são categorizados como baixos, de 0,600 a 0,699
como médios, de 0,700 a 0,799 como altos, e, por fim, os valores de 0,800 a 1,000 são classificados como muito
altos. (PNUD; IPEA; FJP, [201-]b).
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acima da média nacional. Apesar disso, está abaixo da média das cidades avaliadas da Região
Sudeste no mesmo ano (PNUD; IPEA; FJP, [201-]b). O crescimento do IDHM de São Sebastião
foi de 48% no período analisado, menor apenas que o de Aracruz (ES).
Com base nos dados disponibilizados pelo PNUD, referentes ao ano de 2010, o valor
médio do IDHM de São Sebastião foi comparado aos índices médios das demais cidades
portuárias da Região Sudeste do País, bem como dos estados abrangidos por estas, além da
média nacional. A comparação pode ser visualizada no Gráfico 24.

Gráfico 24 – Comparação do IDHM de São Sebastião e demais localidades selecionadas (2010)
Fonte: PNUD, IPEA e FJP ([201-]b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme exposto no Gráfico 24, a maioria dos IDHMs dos municípios analisados
encontra-se na faixa de IDHM alto, com exceção de Vitória, Santos e Niterói, que se encaixam
na categoria de IDHM muito alto.

7.2.2. ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS
Além dos indicadores discutidos na seção 7.2.1, São Sebastião e os demais
municípios que se encontram no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
desenvolvem atividades singulares que influenciam nos aspectos sociais e econômicos locais.
A cidade de São Sebastião oferece diversas atividades turísticas e culturais que
contribuem para economia da região. Há 30 praias na cidade, nas quais são realizadas diversas
modalidades esportivas e atividades de comércio e serviço, tais como hotéis, bares e
restaurantes (TURISMO SÃO SEBASTIÃO, [2017]a), que atraem turistas principalmente na
época de verão.
Um dos atrativos turísticos da cidade é o Centro Histórico, com diversas edificações
de arquitetura que remete ao século XVII. Nessa área há sete quarteirões e oito edifícios
tombados isoladamente pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
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Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) (TURISMO SÃO SEBASTIÃO,
[2017]b).

Figura 81 – Centro Histórico de São Sebastião
Fonte: Pousada Porto Mare ([201-])

Em frente ao Complexo Portuário, está localizado o município de Ilhabela. O
município é um arquipélago cuja principal faixa contínua de terra é denominada Ilha de São
Sebastião e possui cerca de 130 quilômetros de costa, que englobam 42 praias, inúmeras
cachoeiras e florestas protegidas. Essas características fomentam o ecoturismo e outras
atividades turísticas na região (ILHABELA, 2015b).
Até a década de 1940, Ilhabela tinha sua economia pautada na atividade agrícola e
pesqueira. Atualmente, o turismo e o comércio são os principais setores que contribuem para
o desenvolvimento econômico local, principalmente nos meses de dezembro a fevereiro,
caracterizados pela alta temporada (NOFFS, 2007; CAMPOS, 2008). Apesar disso, ainda
existem 19 comunidades caiçaras tradicionais, distribuídas pelo arquipélago, que possuem a
pesca como importante fonte de renda – uma vez que está associada ao artesanato de
artefatos para a própria pesca e para venda (ILHABELA, 2015b).
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Também conhecida como a Capital da Vela devido às propícias condições de vento e
mar do canal de São Sebastião, Ilhabela é cenário de diversas competições esportivas que
ocorrem durante o ano inteiro, e que trazem à região velejadores do Brasil e de outros países.
O município possui clubes náuticos e escolas de vela que oferecem todo tipo de serviço
náutico, desde aulas e aluguel de embarcações até suporte para eventos de grande porte
como a Semana de Vela de Ilhabela – um dos eventos mais importantes da América Latina no
segmento – que movimenta a economia local (ILHABELA.COM.BR, 2012b).

Figura 82 – A presença das velas na região do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Ilhabela (2016)
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7.3. INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO
URBANO DOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO,
CARAGUATATUBA E ILHABELA
Nesta seção é analisada a integração do Complexo Portuário de São Sebastião à
configuração e ao planejamento urbano dos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e
Ilhabela, com indicação dos conflitos e particularidades de cada região. Serão analisados
fatores relacionados à integração dos zoneamentos municipais, regionais e estaduais com as
áreas portuárias e a situação do entorno dessas áreas. A Figura 83 ilustra o Complexo
Portuário e parte de São Sebastião.

Figura 83 – Vista do Complexo Portuário e do município de São Sebastião
Fonte: Secretaria Estadual de Logística e Transportes (2015)

7.3.1. ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
A área do Porto Organizado de São Sebastião é definida pelo Decreto da Presidência
s/n de 28 de agosto de 2007.
O Anexo 2 apresenta o Decreto na íntegra.
Art. 1o - A área do Porto Organizado de São Sebastião, no Estado de São Paulo, é constituída:
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I - pelas instalações portuárias terrestres no Município de São Sebastião, no Estado de São
Paulo, tais como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e
passeios, e terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do
porto organizado, incorporados ou não ao patrimônio do Porto Organizado de São
Sebastião; e
II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de
acesso, as bacias de evolução e as áreas de fundeio. (BRASIL, 2007a)

Figura 84 – Área do Porto Organizado de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.2. PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DE SÃO PAULO
(PEGC/SP) E ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO LITORAL
NORTE
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) foi institucionalizado no Brasil a
partir da promulgação da Lei Federal nº 7.661/88, com o objetivo de orientar o
aproveitamento da zona costeira, de forma a melhorar a qualidade de vida de sua população e
a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural (BRASIL, 1988). Em
decorrência do PNGC, foi instituído, pela Lei Estadual nº 10.019/98, o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro do estado de São Paulo (PEGC/SP). O PEGC/SP estabeleceu objetivos,
diretrizes, metas e instrumentos para a elaboração, aprovação e execução do Zoneamento
Ecológico Econômico do Litoral Norte de São Paulo, com a finalidade de racionalizar a
utilização dos recursos da zona costeira, e também disciplinar e ordenar o território de acordo
com a capacidade de suporte dos ambientes (SÃO PAULO, 1998).
O PEGC/SP define a tipologia das zonas costeiras, seus usos permitidos, as atividades
proibidas e as penalidades a serem aplicadas no caso de infrações. Ademais, estabelece que o
licenciamento e a fiscalização devem ser realizados com base nas normas e critérios
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estabelecidos no Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) (SÃO PAULO, 1998),
posteriormente instituído mediante o Decreto Estadual nº 49.215, de 07 de dezembro de
2004. O Decreto dispões sobre o ZEE do setor Litoral Norte e divide o zoneamento,
estabelecendo sete zonas terrestres e seis zonas marinhas. Vale ressaltar que o processo de
discussão e revisão do ZEE do Litoral Norte está em curso, e deverá receber contribuições e
adaptações provenientes das prefeituras municipais e entidades técnicas. A Figura 85 ilustra as
zonas que estão no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião. Mais informações,
fontes e demais dados cartográficos constam no Apêndice 9.

Figura 85 – Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte do Estado de São Paulo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 55 traz as definições das zonas terrestres do entorno do Complexo
Portuário de São Sebastião.
Zonas Terrestres

Definições do ZEE estabelecido pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004

Zona 1 Terrestre (Z1T)

“I - Ocorrência de áreas contínuas de vegetação em estágio avançado de regeneração e
fauna associada, com alteração de cerca de 10% (dez por cento) da cobertura vegetal,
observadas as restrições previstas pelo Decreto Federal nº 750, de 10 de março de 1993;
II - Ocorrência de áreas com declividade média acima de 47% (quarenta e sete por
cento), observadas as restrições previstas pela Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965 e Resolução CONAMA nº 303/02;
III - Existência de comunidades tradicionais;
IV - Ocorrência de Unidades de Conservação de Proteção Integral observadas as
restrições previstas pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
V - Ocorrência de manguezais, observadas as restrições previstas pela Lei Federal nº
4.771, de 15 de setembro de 1965 e Resolução CONAMA 303/02.”
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Zonas Terrestres

Definições do ZEE estabelecido pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004

Sub-Zona Área
Especialmente
Protegida 1 (Z1TAEP)

“Aqueles definidos na legislação que regula as categorias das Unidades de Conservação
no diploma legal que as criou e nos respectivos Planos de Manejo, quando aplicáveis.
I - Parque Nacional da Serra da Bocaina;
II - Parque Estadual da Serra do Mar;
III - Parque Estadual de Ilha Anchieta;
IV - Parque Estadual de Ilhabela;
V - Estação Ecológica Marinha Tupinambás;
VI - Área sob Proteção Especial CEBIMar;
VII - Área sob Proteção Especial do Costão do Navio;
VIII - Área sob Proteção Especial de Boissucanga.”
“I - Elevada recorrência de áreas de preservação permanente, observadas as restrições
previstas pela Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e de risco geotécnico;
II - Existência de áreas contínuas de vegetação em estágio avançado de regeneração e
fauna associada, com ocorrências de supressão ou de alteração de até 30% (trinta por
cento) da cobertura vegetal, observadas as restrições previstas pelo Decreto Federal nº
750, de 10 de março de 1993;
III - Ocorrência de áreas com declividade média entre 30% (trinta por cento) e 47%
(quarenta e sete por cento);
IV - Áreas sujeitas à inundação.”

Zona 2 Terrestre (Z2T)

Zona 3 Terrestre (Z3T)

“I - Áreas contínuas com atividades agropecuárias e assentamentos rurais, cujos
ecossistemas primitivos foram alterados em até 50% (cinquenta por cento);
II - Áreas com declividade média inferior a 30% (trinta por cento), cobertas com
vegetação secundária em estágio inicial ou médio de regeneração, observadas as
restrições previstas pelo Decreto Federal nº 750, de 10 de março de 1993;
III - Solos com aptidão ao uso agropecuário.”

Zona 4 Terrestre (Z4T)

“I - Cobertura vegetal alterada ou suprimida até 70% (setenta por cento) da área;
II - Assentamentos dispersos com uso urbano, e infraestrutura incompleta;
III - Relevo com declividade média igual ou inferior a 30% (trinta por cento).”
“I - Existência de cobertura vegetal nativa;
II - Presença de empreendimentos residenciais parcialmente implantados e/ou ocupados.”

Sub-Zona de
Ocupação Dirigida
(Z4OD)
Zona 5 Terrestre (Z5T)

“I - Cobertura vegetal alterada ou suprimida em área igual ou superior a 70% (setenta
por cento) do total da zona;
II - Assentamentos urbanos consolidados ou em fase de consolidação e adensamento;
III - Existência de infraestrutura urbana, instalações industriais, comerciais e de serviços.”

Tabela 55 – Zonas Terrestres do ZEE-LN
Fonte: São Paulo (2004). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por sua vez, a Tabela 56 apresenta as características das zonas marinhas no entorno
portuário.
Zonas Marinhas

Zona 1 Marinha
(Z1M)

Zona 2 Marinha
(Z2M)

Zona 2 Marinha
Especial (Z2ME)

Características do ZEE estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004
“I - estrutura abiótica preservada;
II - comunidade biológica preservada;
III - ausência de atividades antrópicas que ameacem o equilíbrio ecológico;
IV - usos não intensivos, especialmente associados ao turismo e extrativismo de
subsistência;
V - existência de áreas de reprodução de organismos marinhos.”
“I - estrutura abiótica alterada por atividades antrópicas;
II - comunidade biológica em bom estado mas com perturbações estruturais e
funcionais localizadas;
III - existência de atividades de aqüicultura de baixo impacto ambiental;
IV - ocorrência de atividades de recreação de contato primário.”
“São as mesmas previstas para Z1M, sendo permitida a atividade de aqüicultura de
baixo impacto.”
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Zonas Marinhas
Zona 3 Marinha
(Z3M)

Zona 4 Marinha
(Z4M)
Zona 5 Marinha
(Z5M)

Características do ZEE estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004
“I - estrutura abiótica significativamente alterada por atividades antrópicas; II comunidade biológica em estado regular de equilíbrio com claros sinais de
perturbações estruturais e funcionais; III - existência de estruturas náuticas Classe III.”
“I - estruturas abióticas extremamente alteradas resultantes de atividades antrópicas; II
- comunidade biológica, com perturbação do equilíbrio, alteração estrutural das
populações ou empobrecimento da biodiversidade; III - existência de estruturas
náuticas Classe IV e V.”
“I - estruturas abióticas significativamente alteradas; II - comunidade biológica com
perturbação do equilíbrio, desestruturação das populações e desaparecimento de
espécies; III - existência de atividades portuárias.”

Tabela 56 – Zonas Marinhas do ZEE-LN
Fonte: São Paulo (2004). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Vale ressaltar que as normas de uso e as diretrizes definidas para o Zoneamento
Marinho pela Lei nº 10.019, de 3 de julho de 1998, aplicam-se em duas faixas diferenciadas,
que são, respectivamente, a faixa entremarés, compreendendo a área entre a preamar e
baixa-mar de sizígia, e a faixa marítima que vai da baixa-mar de sizígia até a isóbata de 23,6
metros.
De acordo com o ZEE estadual, a área do Porto de São Sebastião encontra-se dentro
de uma Zona 5 Terrestre (Z5T), destinada à infraestrutura urbana e instalações industriais,
porém, as áreas de aterro do Porto e de outros espaços contíguos não estão definidas no
zoneamento. Também está em Z5T o centro histórico do município, as instalações da
Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfadegados (CNAGA) e toda a área de abrangência
do Tebar. A Z5T é margeada em toda sua orla pela Zona 5 Marinha (Z5M), o que acaba por
preservar, recuperar e garantir a qualidade ambiental da orla marítima. O píer do Tebar
encontra-se também margeado pela Z5M, o qual percorre a faixa entremarés até a Baía do
Araçá, alterando-se então para uma Z3M, indo de acordo com a realidade de uso e ocupação
do território.
A maior parte do território de Ilhabela está classificado como Z1TAEP. Entretanto, na
região da orla voltada ao Complexo Portuário, podem ser verificadas áreas que se encaixam
nas categorias Z2, Z3 e Z4, além de faixa entremarés que se classifica como Z2M. Porém, no
local de desembarque e embarque da balsa que faz a ligação com São Sebastião, a faixa
entremarés é definida como Z3M.
É válido ressaltar que o trecho referente ao atual acesso rodoviário ao Complexo,
que passa no interior do município de Caraguatatuba, é definido por abranger regiões que se
classificam como Z5, Z4 e Z2. Com a conclusão das obras da Rodovia dos Tamoios, o trecho de
acesso em Caraguatatuba passará apenas por áreas definidas como Z3 e Z4.

7.3.3. O TERRITÓRIO DE SÃO SEBASTIÃO E O ESPAÇO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
Esta subseção especifica as atribuições dos principais documentos relacionados ao
planejamento dos territórios de São Sebastião com a área do Complexo Portuário e define
diferentes entornos portuários a fim de possibilitar uma análise das relações, impactos e
conflitos de cada localidade. Dessa forma, é realizado um estudo do Projeto de Lei do Plano
Diretor Municipal de São Sebastião (PDMSS) que, juntamente com os demais documentos de
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zoneamento (PNGC e ZEE), estabelece objetivos e diretrizes quanto ao uso e ocupação do solo
em São Sebastião.

7.3.3.1. Plano Diretor Municipal de São Sebastião
O Plano Diretor atual de São Sebastião foi instituído pela Lei Complementar nº 01,
de 1999 e, segundo a Prefeitura, não retrata a realidade do município. A Prefeitura relatou que
o Projeto de Lei Complementar municipal nº 01/2014 foi elaborado para atualizar a Lei de
1999 e que ainda está em fase de ajustes, dependendo, sobretudo, da finalização das
alterações da Lei de Uso e Ocupação do Solo nº 225/78, também muito antiga. O Plano Diretor
Municipal de 1999 e as alterações propostas para a Lei de Uso e Ocupação do Solo não foram
disponibilizadas pela Prefeitura, de forma que a análise da integração entre a atividade
portuária e o território de São Sebastião se baseou no Projeto de Lei Complementar.
Dentre os objetivos das Políticas Públicas que visam o desenvolvimento
socioeconômico de São Sebastião, o Projeto de Lei define:
Artigo 15 - São objetivos da Política de Desenvolvimento Socioeconômico:
I. sintonizar o desenvolvimento da Cidade e sua polaridade como centro de turismo, serviços
e comércio com o desenvolvimento social e cultural e a proteção aos recursos naturais;
II. promover o crescimento econômico do município de forma integrada às políticas
regionais para o Litoral Norte;
III. minimizar os vazamentos dos benefícios decorrentes do setor de serviços
decorrentes da ampliação e modernização do Porto (PIPC), na fase de operação de
carga e passageiros - são vértices de polarização de São Sebastião: a Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), a Região Metropolitana da Baixada Santista e a
Região Administrativa do Vale do Paraíba (São José dos Campos);
IV. estabelecer política de serviços com capacidade para absorver os serviços
derivados e associados às atividades portuária, petrolífera e ao turismo;
V. melhorar a infraestrutura urbana e domiciliar – em especial o saneamento
ambiental e o sistemas viário e o de transportes, com o objetivo de lidar com o
potencial afluxo de migrantes atraídos pela indústria do petróleo, ampliação de
atividade portuária e pelo turismo [...] (SÃO SEBASTIÃO, 2014).

O Projeto de Lei ressalta sua harmonização com as referidas leis e decretos
previamente citados. Assim, “[...] o Plano Diretor encontra-se harmônico [...] à Lei Estadual
n° 10.019 de 1998 (Lei Estadual do Gerenciamento Costeiro) e seu Decreto 49.215, de 07 de
dezembro de 2004 (Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte)” (SÃO SEBASTIÃO,
2014). Além disso, o projeto propõe revisões e adequação das diretrizes do ZEE do setor
Litoral Norte à escala municipal, frente aos seguintes objetivos:
Art 72 - I. compatibilizar as disposições aos problemas de uso do solo existentes no
município;
II. readequar a proposta do ZEE, visando o planejamento de uso do solo proposto
para o município no âmbito do Plano Diretor;
III. atender as demandas logísticas e habitacionais do município;
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IV. apresentar propostas para que o ZEE se aproxime ao máximo da realidade de uso
e ocupação do solo observada no município e mantendo como objetivo a proteção
de seus recursos naturais (SÃO SEBASTIÃO, 2014).

Frente a essa situação, o ZEE Municipal é estabelecido tendo em vista a formação
socioespacial do município e suas variantes.
[...]o ZEE Municipal regulamentado por essa lei tem como objetivos: reforçar a
autonomia do Município de São Sebastião de definir as diretrizes de uso e ocupação
do solo de seu território; e de indicar de forma transparente as alterações de
diretrizes pleiteadas pelo Município junto ao processo de discussão e revisão do
Decreto Estadual Nº 49.215, de 07 de dezembro de 2004 em curso, estabelecendo
assim as bases para fundamentar a proposição de um novo ZEE mais adequado e
aderente à real a situação de uso e ocupação do território municipal” (SÃO
SEBASTIÃO, 2014).

7.3.3.2. Ocupação e uso do solo em São Sebastião
Segundo o Projeto de Lei, para efeito do ordenamento de uso e ocupação do solo, o
município de São Sebastião é subdividido em Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona
de Urbanização.
Art. 104 - A Macrozona de Proteção Ambiental é a porção do território do Município
onde a ordenação e o controle do uso do solo, subordinam-se à necessidade de
preservar, conservar ou recuperar o ambiente natural, garantindo a qualidade
ambiental.
Art. 105 - A Macrozona de Urbanização é a porção do território do Município
destinada ao desenvolvimento das atividades urbanas onde a ordenação e o controle
do uso do solo estão sujeitos às políticas espaciais e de desenvolvimento urbanos e
demais disposições referentes às legislações de parcelamento, uso e ocupação do
solo do município (zoneamento urbano) (SÃO SEBASTIÃO, 2014).

As macroáreas são subdivididas de maneira a orientar os objetivos e a aplicação dos
instrumentos ambientais, urbanísticos e jurídicos em cada região. A Macrozona de Proteção
Ambiental se divide em Macroárea de Proteção Integral e Macroárea de Conservação
Ambiental, visando mitigar e compensar os impactos ambientais (SAÕ SEBASTIÃO, 2014), que
estão detalhadas na Tabela 57.
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Macroárea

Características

Macroárea de
Proteção Integral

Tem como meta garantir a diversidade biológica das espécies. Nesta
macroárea a política municipal de desenvolvimento urbano tem como
objetivo a consolidação das Unidades de Conservação de Proteção Integral
definidas legalmente, representada especialmente no território municipal
pelo território do Parque Estadual da Serra do Mar. Deverão ser atendidas as
orientações dos respectivos Planos de Manejo.
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Macroárea

Características

Macroárea de
Conservação
Ambiental

Tem como meta a conservação ou recuperação de 90% e 80% das Z1T e Z2T
respectivamente e da cobertura vegetal nativa garantindo a diversidade
biológica das espécies. Grande parte do território municipal são vertentes e
áreas cobertas por vegetação nativa e áreas de preservação permanente, tais
como costões, topos de morros e encostas, várzeas e restingas e outros
atributos a serem protegidos.

Tabela 57 – Macrozona de Conservação ambiental e suas Macroáreas
Fonte: São Sebastião (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Da mesma forma, a Macrozona Urbana se subdivide em quatro macroáreas, em que
se destaca a Macroárea de Estruturação e Uso Logístico, onde está localizado o Porto de São
Sebastião e o Tebar.Art. 114 – [...]
§ 4° - A Macroárea de Estruturação e Uso Logístico é uma área estratégica para o
município destinada à ampliação da produção industrial e de suporte à atividade
portuária. É compatível com o definido pelo Zoneamento Ecológico e Econômico
para a Zona Z5T, que inclui o porto com sua ampliação projetada, e áreas de apoio
ao porto, as tancagens da Petrobrás e o bairro do Jaraguá, na costa norte, atrás da
Rodovia do Contorno – Trecho Sul, projetada para acesso ao Porto Comercial de São
Sebastião. O objetivo urbanístico desta macroárea é de propiciar ao município a
organização de áreas de suporte à produção industrial, serviços de logística e
atividades portuárias. (SÃO SEBASTIÃO, 2014).

Na Tabela 58 estão dispostas as características e particularidades das macroáreas
urbanas estipuladas no Projeto de Lei.
Macroárea
Macroárea de Qualificação Urbana
Macroárea de Estruturação e Uso
Logístico

Macroárea de Urbanização Consolidada
Macroárea de Urbanização
Condicionada e Turismo Sustentável

Características
“O objetivo urbanístico desta macroárea é qualificar territórios
ocupados, porém, atualmente, com urbanização insuficiente,
carência de infraestrutura urbana e de saneamento ambiental
(macro e micro drenagem, tratamento de esgotos etc.).”
“O objetivo urbanístico desta macroárea é de propiciar ao município
a organização de áreas de suporte à produção industrial, serviços de
logística e atividades portuárias.”
“O objetivo urbanístico desta macroárea é estabelecer políticas
urbanas para territórios consolidados, visando potencializar o
aproveitamento da infraestrutura instalada.”
“O objetivo urbanístico desta macroárea é ordenar a utilização de
áreas de transição da Macrozona de Proteção Ambiental para a
Macrozona de Urbanização e orientar as novas urbanizações, com a
finalidade de manter o padrão de urbanização atual e estimular
pousadas e hotéis de turismo e o uso residencial, incluindo casas de
veraneio, mantendo-se a característica atual dessas regiões.”

Tabela 58 – Macrozona de Urbanização e suas Macroáreas
Fonte: São Sebastião (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Plano Diretor de São Sebastião define também as Áreas Especiais de Expansão
Urbana Dirigida (AEEUD) e as Áreas Especiais de Proteção Cultural e Antropológica (AEPCA),
que têm por objetivo conservar o patrimônio histórico, paisagístico, cultural e ambiental. Além
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disso, as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) e as Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS) foram delimitadas pela Lei Municipal Complementar nº 110/2010, as quais
deverão ser objeto do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse
Social (PREZEIS), promovendo sua regularização jurídica e propiciando sua integração na
estrutura urbana (SÃO SEBASTIÃO, 2014).É possível observar na Figura 86 as macroáreas do
entorno portuário de São Sebastião apresentadas. Mais detalhes, fontes e dados cartográficos
constam no Apêndice 10.

Figura 86 – Macroáreas no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tanto o Porto de São Sebastião como o Tebar encontram-se em Macroárea de Estruturação e Uso
Logístico, onde estão contidas todas as estruturas ligadas ao Complexo Portuário. Portanto, as
instalações portuárias estão em área de uso compatível com o definido no Projeto de Lei referente
ao zoneamento urbano municipal. Entretanto, é possível identificar que a área aterrada para
expansão do Porto não está sendo contemplada pelo zoneamento, sendo importante que haja essa
adequação no processo de revisão do documento.

A região central do município, que abrange todo o centro histórico da cidade e as
principais estruturas comerciais, está localizada próxima ao Complexo Portuário e caracterizase como uma Macroárea de Urbanização Consolidada, sendo que na faixa entre a orla
marítima e o aterro realizado no local, o território está definido como Macroárea de
Urbanização Condicionada e Turismo Sustentável. Verifica-se que a área de aterro também
não está sendo contemplada pelo zoneamento.
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O restante do território urbano está definido como Macroárea de Qualificação Urbana. O
território no entorno do Tebar, referente à região da Topolândia, está definido como Macroárea de
Qualificação Urbana 02 e tem parte de seu território em Área Especial de Interesse Social (AEIS).
Parte do bairro Jaraguá, próximo ao município de Caraguatatuba, está zoneado como
Macroárea de Estruturação e Uso Logístico e, segundo a Prefeitura de São Sebastião, apesar do
município não dispor de áreas de estacionamento de caminhões, com a conclusão das obras
do Trecho Contornos da Rod. dos Tamoios, planeja-se a implantação de uma área de triagem,
assim como um distrito industrial com condomínio logístico nessa região.
A Figura 87 indica algumas das macroáreas de São Sebastião. Mais detalhes, fontes e
dados cartográficos estão no Apêndice 10..

Figura 87 – Macroárea de Estruturação e Uso Logístico
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.3.3. Análise do entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
As características específicas das regiões nos entornos das instalações portuárias, no
município de São Sebastião, assim como os impactos decorrentes da interação entre as atividades do
Complexo Portuário e a cidade, são analisadas nesta subseção que se divide em (i) Região Central de
São Sebastião, (ii) Região do Tebar, iii) Região da Baía do Araçá e (iv) Região de Ilhabela.

Região Central de São Sebastião
A região central de São Sebastião está próxima ao Porto de São Sebastião e ao Tebar e
abriga os principais núcleos comerciais e de prestação de serviços do município. Por ter sido
instaurado e mantido nesse local desde a formação da cidade, possui relevante valor arquitetônico

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

207

e cultural. O local abriga construções dos séculos XVII e XVIII, como a Igreja Matriz, a antiga casa da
câmara e outros casarios, situados entre a Avenida Dr. Atino Arantes, popularmente conhecida
como Rua da Praia, até as proximidades da igreja Matriz (CUNHA, 2003).
Apesar da proximidade entre as instalações portuárias e o centro histórico, segundo
a Prefeitura, não há um impacto da atividade no local. Entretanto, algumas áreas como o
terreno do prédio operacional do Porto e o terreno da Marinha, ambos localizados na Rua da
Praia, estão incluídas em um projeto de revitalização da região.
O Parque da Rua da Praia foi implantado em um aterro realizado no final da década
de 1980 e que visava a expansão portuária (CUNHA, 2003). Como a expansão não ocorreu, o
local foi cedido para a Prefeitura e passou a abrigar áreas de lazer, contemplação, assim como
atrações culturais e eventos promovidos pelo município.
O projeto de revitalização do centro histórico visa valorizar e preservar o patrimônio
histórico ampliando o incentivo ao comércio na região e abrange diversas áreas, a exemplo do
entorno da praça da Igreja Matriz e corredores verdes que buscam a conexão da região com o Parque
da Rua da Praia, locais com potencial de estímulo do turismo no município. Para viabilizar a utilização
desses terrenos, a Prefeitura deseja realizar uma permuta com a Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) de um terreno localizado na Praia Grande, para a construção de uma nova edificação para a
sede da Marinha, assim como a ampliação do Museu do Mar e a escola de vela existentes no local.
Essas melhorias nas áreas culturais e de lazer seriam complementares ao Projeto de Terminal de
Cruzeiros na Praia Grande, que já está em transação com a SPU. Vale lembrar que a SPU, em parceria
com as prefeituras de São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, está realizando a
delimitação dos terrenos da União em todo o litoral norte paulista, inclusive na área do Porto de São
Sebastião. Tal processo baseia-se em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em maio
de 2015, juntamente com o Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual (MPE)
(PUPO, 2015).
A Figura 88 ilustra as localidades do centro urbano próximas ao Complexo Portuário.
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Figura 88 – Entorno do Bairro Centro, em São Sebastião (SP)
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans /UFSC (2017)

Também próxima ao centro do município, e adjacente ao Complexo Portuário, encontra-se a balsa
de São Sebastião, a qual faz a travessia até Ilhabela e é administrada pela Dersa. Nos períodos de
pico, normalmente em feriados e no verão, sua capacidade de transporte fica saturada e gera filas,
que impactam diretamente na mobilidade urbana do município e no acesso de caminhões ao Porto,
principalmente na Av. Antônio Januário do Nascimento.

Existe um projeto para a transferência da balsa de travessia à Ilhabela para um terreno
vizinho, ao lado do Parque da Rua da Praia, que também foi cedido pelo Porto à Prefeitura de São
Sebastião. O projeto da nova balsa está sendo elaborado pela Dersa, porém, as alterações irão
demandar a participação de ambos municípios nas adequações urbanas para seu acesso e
estrutura de apoio. As adequações previstas em Ilhabela estão descritas na seção sobre a Região
de Ilhabela, e as previstas em São Sebastião também farão parte do projeto de revitalização da
região.
Entre o local atual da balsa e o terreno em que será implantada, há uma área de
mangue que também será revitalizada pela Prefeitura. Para isso, foi realizado o levantamento
de área e da quantidade de espécies invasoras, para dar início à erradicação dessa vegetação e
implantação de áreas de decks semelhantes ao já realizado na região, através de uma parceria
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com o Porto. A Figura 89 ilustra a área da balsa atual, o terreno para onde será transferida e a
área de mangue abordada no projeto da Prefeitura.

Figura 89 – Entorno do Bairro Centro, em São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans /UFSC (2017)

O Projeto de revitalização urbana previsto pela Prefeitura de São Sebastião vai além das melhorias no
centro histórico e acesso à balsa, abrangendo também a região entre o Porto de São Sebastião e o Tebar.

Região entre o Porto Público e o Terminal Aquaviário de São Sebastião
A região entre o Porto Público e o Terminal Aquaviário de São Sebastião abrange o
entorno da Malteria do Vale. A região é diretamente impactada pela atividade portuária,
caracterizando-se como uma área com diversos galpões subutilizados e vias utilizadas para
estacionamento de caminhões. O local está inserido na malha urbana do município e é dotado
de infraestrutura e potencial para outros usos, porém essas características fomentam a
ocorrência de usuários de drogas, de degradação do local e de abandono. A Figura 90 ilustra a
região da Rua Leme e da Avenida Outeiro.
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Figura 90 – Vias próximas ao Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nesse sentido, a região também está sendo contemplada pelo projeto de
urbanização e terá toda a malha viária adaptada, sobretudo pelo fato de também ser o local de
saída do Projeto da Nova Tamoios. A reurbanização também contemplará a construção de um
Centro de Saúde, Hospital, Unidade de Pronto Atendimento e, possivelmente, uma área
voltada para a educação e ensino público. É de extrema importância que a reestruturação da
malha urbana no local ocorra de forma integrada com o novo trecho da Rodovia dos Tamoios,
favorecendo a mobilidade urbana e o acesso ao Porto, reduzindo assim, a formação de
gargalos na região e mitigando possíveis novos conflitos com a mudança de fluxos da cidade.
Entretanto, de acordo com a Prefeitura, o projeto ainda está em elaboração.
A mesma área também atenderá a uma expansão do Porto Público e da Malteria do
Vale, que, no entanto, não faz parte do seu principal projeto de expansão. A região contempla
uma quadra com edificações em áreas que pertencem a proprietários particulares, as quais
devem ser assimiladas para facilitar tanto a expansão portuária quanto o projeto da Prefeitura.
Na região que será revitalizada também se situam estabelecimentos voltados à
prostituição, sobretudo na Rua Amazonas. A expectativa é que o projeto de reurbanização
também inclua uma ressignificância destes espaços, atraindo investidores e,
consequentemente, viabilizando outras perspectivas para a região.
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A Figura 91 ilustra as localidades próximas ao Porto de São Sebastião e à Malteria do
Vale.

Figura 91 – Instalações próximas ao Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Região do Terminal Aquaviário de São Sebastião
O Tebar está localizado em uma região adjacente a uma Área de Conservação
Ambiental e abrange, em seu entorno, residências, escolas e comércio, estando assim
intimamente relacionado com a estrutura do município. Desse modo, faz-se importante o
constante monitoramento, a fim de detectar alterações ou perda de qualidade ambiental nos
ecossistemas e na região. Apesar de a área central do município não apresentar conflitos, a
região referente à Topolândia, localizada em área contígua ao TUP, caracteriza-se como um
local com diversas sensibilidades socioeconômicas, como comunidades carentes e pontos de
tráfico de drogas. A Figura 92 ilustra a região.
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Figura 92 – Terminal Aquaviário de São Sebastião e entorno
Fonte: São Paulo (2004), Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios atravessa a região por um viaduto na área
entre a Topolândia e o Tebar, seguindo até a região em frente à CNAGA. Segundo a Dersa, cerca de
95% das desapropriações necessárias no município devido à construção desse viaduto e da rodovia
já foram efetuadas, entretanto, não houve necessidade dessa ação na região da Topolândia, sendo
que os 5% faltantes referem-se à área mais próxima à Baía do Araçá (DERSA, 2013).
Um dos impactos da passagem da Nova Tamoios na Topolândia refere-se à criação de
uma zona de sombra no espaço embaixo do elevado, que poderá agravar os conflitos sociais já
existentes no local, sobretudo referentes à segurança pública. Nesse sentido, a Prefeitura
informou que pretende instalar um posto policial e intensificar o policiamento no local. Vale
ressaltar que o traçado da Nova Tamoios já passou por alterações visando minimizar os
impactos socioambientais, principalmente no acesso a São Sebastião (DERSA, 2013).

Região da Baía do Araçá
A Baía do Araçá está localizada em área vizinha ao Porto de São Sebastião e possui
diversas particularidades que implicaram diretamente com as propostas anteriores de
expansão portuária. O projeto da CDSS engloba diversas expansões, como a construção de
novos berços de atracação, de um terminal de contêineres e de um terminal de operação shipto-ship. A última versão do projeto sofreu alterações devido a consultas públicas, a fim de
atender à demanda social e ambiental, principalmente da região da Baía do Araçá – local
diretamente afetado pelo projeto de expansão do Porto e onde se encontram ribeirinhos e um
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rancho de pesca tombado. A Figura 93 ilustra a Baía do Araçá e a proximidade dela com a área
do Porto de São Sebastião.

Figura 93 – Baía do Araçá e Porto de São Sebastião
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)

De acordo com a Autoridade Portuária, foram realizadas adequações ao projeto
solicitadas pelo Ibama para não se expandir sobre a área da Enseada do Araçá, mantendo
recuo de 300 metros. Dessa forma, o Projeto atual não avança em direção ao canal de acesso
nem sobre a região da Baía, amenizando os potenciais conflitos sociais e ambientais do projeto
anterior. Porém, ainda não foi obtida a nova Licença Prévia para o projeto de expansão, pois o
órgão solicitou a execução de um estudo de impacto sinérgico cumulativo, que deverá ser
finalizado em maio de 2018.
Ainda sobre essa questão, alguns movimentos sociais na região, que prezam pelo
desenvolvimento sustentável, se manifestam em relação às sensibilidades da Baía do Araçá,
como, por exemplo, o Instituto Ilhabela Sustentável (IIS) (ISS, 2016). Mais detalhes sobre a
relação das comunidades do entorno do Complexo Portuário de São Sebastião com a atividade
portuária serão abordados na seção de Comunidades tradicionais.
Segundo a Prefeitura de São Sebastião, também é necessário que a expansão do
Porto respeite às limitações de gabarito existentes na região próxima ao centro histórico do
município. O projeto prevê a construção de um edifício garagem com altura de 15 metros, não
atendendo às limitações da legislação municipal referente à proteção de patrimônio, a qual
limita o gabarito da região portuária à nove metros.
Outro ponto a ser considerado é a proximidade do local previsto para o Terminal
ship-to-ship e o Terminal de Cruzeiros. Apesar do projeto do Terminal de Cruzeiros ter a parte
de atendimento ao turismo na Praia Grande, o píer do Terminal estruturaria-se na Praia Preta,
podendo ter sua atividade impactada devido à potenciais restrições ao acesso das
embarcações de passageiros. A Figura 94 ilustra a área prevista para expansão do Porto.
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Figura 94 – Entorno da Baía do Araçá
Fonte: Porto de São Sebastião (2009) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Região de Ilhabela
Apesar de Ilhabela não possuir instalação portuária, a proximidade da principal ilha
do seu arquipélago, a Ilha de São Sebastião, se relaciona diretamente com a atividade do
Complexo Portuário de São Sebastião. A relação entre as duas localidades passa por aspectos
de preservação ambiental, de desenvolvimento urbano, de atividade turística, de manutenção
de comunidades ribeirinhas e também pelo pagamento de royalties decorrente de linhas de
oleodutos, que contribuem diretamente para a arrecadação de capital do arquipélago e em
projetos voltados ao turismo na região.
O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhabela (PMMA)
foi criado com o intuito de nortear as diretrizes ambientais e aliar o desenvolvimento à
sustentabilidade e conservação da Mata Atlântica. O PMMA está previsto pela Lei nº 11.428, de 22
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma e dá
outras providências, e pelo Decreto nº 6.660 de 2008, que regulamenta os dispositivos da Lei nº
11.428 (ILHABELA, 2015a). A Figura 95 ilustra a localização da Ilha de São Sebastião em relação ao
Complexo Portuário e algumas localidades citadas ao longo desta subseção.
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Figura 95 – Ilhabela e estruturas no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A porção oeste da Ilha é a mais desenvolvida e está voltada para o canal de acesso do
Complexo Portuário e pontos de fundeio de navios. De acordo com a Prefeitura de Ilhabela,
além do impacto visual, existem reclamações da população e de hotéis acerca do barulho
gerado pelos navios fundeados nos pontos 3 e 4 do canal de acesso Sul.
Outro conflito existente no local refere-se aos eventos voltados aos esportes
náuticos, sobretudo à Semana da Vela que ocorre anualmente e atrai pessoas de todo o país e
estrangeiros. O evento contempla dois tipos de regatas, a de média/longa distância e a de
curta distância, sendo que a última ocorre somente na parte norte do acesso aquaviário. De
acordo com a Prefeitura de Ilhabela, não há um conflito com o tráfego de navios, porém,
devido à proximidade ao píer do Tebar, é essencial que haja um alinhamento entre Prefeitura
de Ilhabela, organizadores do evento, Autoridade Portuária e Tebar para que sejam realizadas
ações que evitem acidentes e que permitam uma programação adequada das atividades do
TUP.
Segundo a Prefeitura, a melhoria da estrutura da balsa é essencial, pois é o único
acesso à Ilhabela e caracteriza-se como o principal gargalo ao desenvolvimento da Ilha. Assim
como em São Sebastião, as filas para embarque e desembarque são frequentes e a Prefeitura
possui um projeto para a retroárea da balsa além de já ter garantido investimentos por parte
do Governo do Estado para implantação do projeto de sua transferência. Atualmente, no
entanto, os recursos não são suficientes para contemplar toda a obra, de forma que foi feito
um pleito junto ao Governo do Estado para solicitar uma participação maior na implantação do
projeto.
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O projeto contemplará uma estrutura com duas gavetas tanto no município de
Ilhabela como em São Sebastião e a construção de um molhe em São Sebastião. Em Ilhabela, a
balsa será realocada para uma área que se encontra ao lado da estrutura existente, e
demandará da Prefeitura a desapropriação de alguns pontos comerciais e de imóveis próximos
ao ponto de táxi da região para a adequação da retroárea, visando o fomento ao turismo e
outras atividades. A atual estrutura da balsa de Ilhabela pode ser visualizada na Figura 96.

Figura 96 – Balsa em Ilhabela
Fonte: Rosa (2016)

Segundo a Prefeitura de Ilhabela, a construção do Terminal de Cruzeiros em São
Sebastião, também beneficiaria a atividade turística da região, pois estimularia também a
permanência de turistas na Ilha, que além das belezas naturais, possui infraestrutura de hotéis,
restaurantes e outros atrativos. Nesse sentido, o atual terminal de transbordo seria uma
complementação à atividade, já que poderia atender esse fluxo de passageiros.
Ademais, é válido ressaltar a existência de 19 comunidades tradicionais caiçaras no
município de Ilhabela, que estão localizadas na porção leste da Ilha de São Sebastião e nas
Ilhas de Búzios e Vitória e, portanto, afastadas do Complexo Portuário. Entretanto, como a
base econômica da maioria das famílias integrantes das comunidades é proveniente da pesca
artesanal, há um conflito decorrente do tráfego das grandes embarcações na região
(ILHABELA, 2015a). Apesar disso, a atividade turística decorrente dos navios de cruzeiro
também complementa a renda dessas famílias.

7.3.4. O TERRITÓRIO DE CARAGUATATUBA E O ESPAÇO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
Esta subseção traz informações referentes ao Plano Diretor Municipal (PDM) de
Caraguatatuba e ao Zoneamento e Uso do Solo do município, que servem como instrumentos
para que sejam realizadas análise das relações, impactos e conflitos de cada localidade, no que
tange ao planejamento dos territórios de Caraguatatuba impactados indiretamente pelo
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Complexo Portuário de São Sebastião, que estão relacionados às áreas de apoio logístico e
àquelas que comportam o fluxo rodoviário direcionado ao Complexo.

7.3.4.1. Plano Diretor Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
O Plano Diretor Municipal (PDM) da Estância Balneária de Caraguatatuba foi
instituído pela Lei Complementar nº 42, de 24 de novembro de 2011. A estrutura do PDM
permite estabelecer princípios, objetivos e diretrizes acerca dos temas que se referem ao uso e
ocupação do solo urbano e aos equipamentos e serviços urbanos que possam implicar nas
políticas de desenvolvimento do município. Dentre as seções englobadas pelo PDM,
encontram-se as voltadas ao meio ambiente e desenvolvimento urbano, ao plano urbanísticoambiental, ao zoneamento e ao ordenamento do uso e ocupação do solo, que demonstram os
direcionamentos buscados pelo poder público (CARAGUATATUBA, 2011). Os objetivos básicos
do uso e ocupação do solo visam:
Art. 133° [...]
I – estimular e orientar o desenvolvimento urbano;
II – assegurar a distribuição equilibrada de atividades e da população no território do
Município, mediante o controle do uso e do aproveitamento do solo, garantindo
assim o seu desenvolvimento ordenado, tendo em vista seu desempenho e o bem
estar

da

população;

III – assegurar a reserva em localização adequada de espaços necessários ao
desenvolvimento das diferentes atividades;
IV – preservar as características naturais e espontaneamente desenvolvidas de
diversas áreas do Município, garantir seu uso adequado pela população residente e
flutuante, visando sempre o melhor conforto ambiental no que se refere à insolação,
ventilação e planejamento urbano;
V – garantir o uso público das praias e locais de interesse paisagístico do Município;
cumprir a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), o Plano
de Gerenciamento Costeiro e demais normas e diretrizes federais e estaduais sobre
o uso e ocupação da orla marítima (CARAGUATATUBA, 2011).

O território do município de Caraguatatuba é dividido em duas macrozonas, a
Macrozona de Proteção Ambiental (MZPA), “Destinada à preservação dos recursos naturais
geológicos, da flora e da fauna, obedecidas as legislações federais e estaduais pertinentes”, e a
Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MZDU), destinada ao desenvolvimento da ocupação
urbana (CARAGUATATUBA, 2011).
Dentre as zonas inseridas na MZDU, as descritas na Tabela 59 relacionam-se com a
atividade do Complexo Portuário, haja vista se localizarem no entorno da via de acesso, bem
como na região onde é previsto um pátio de apoio logístico.
Zona da MZDU

Características

Zona de Logística e Industrial (ZLI)

Área para apoio de logística intermodal e suporte ao corredor de
contorno, bem como implantação de indústrias não poluentes.

Zona Comercial Vertical (ZCV)

Usos de comércio, serviços diversificados atacadistas e de atendimentos
especializados e atividades industriais compatíveis, permitida a
verticalização, de acordo com as definições das categorias de uso.
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Zona da MZDU

Características

Zona Mista Vertical (ZMV)

Áreas de uso misto de residências, comércios e serviços, permitida
verticalização.

Zona Especial de Interesse
Social (ZEIS)

Áreas com características de urbanização precária e/ou destinadas,
prioritariamente, à implantação de habitação de interesse social,
requalificação urbanística e regularização fundiária, compreendendo:
a) zonas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo ocupações
irregulares e parcelamentos precários;
b) zonas que apresentam terrenos não utilizados ou subutilizados,
adequados à urbanização, onde haja interesse público em se promover a
construção de habitações de interesse social.

Zona Turística Ecológica (ZTE)

Usos de turismo e lazer em áreas especiais de integridade ambiental,
existentes na área urbana do município, não podendo ser superior a 20%
de taxa de ocupação e responsabilizando-se pela proteção e conservação
das áreas de preservação permanente.

Zona de Preservação Permanente
(ZPP)

Zona de Expansão Urbana (ZEU)

Áreas de proteção e conservação permanente protegidas por esta Lei,
com expressiva importância para integridade ambiental, proteção e
conservação da biodiversidade da flora e fauna terrestre, como da flora e
fauna marinha;
Área destinada para o plano estratégico de desenvolvimento urbano.

Zona Destinada a Retroporto (ZDR)

Área destinada à logística modal de materiais.

Zona de Amortecimento (ZA)

Faixa lindeira entre a ZTE ou a Unidade de Conservação e a área
urbanizada ou passível à urbanização.

Zona de Proteção Ambiental (ZPA)

Sistema integrado de corredores ecológicos para controle de enchentes e
proteção ambiental.

Zona Estritamente Residencial (ZER)

Áreas estritamente residenciais horizontais.

Tabela 59 – Zonas da MZDU de Caraguatatuba que se relacionam com a atividade portuária
do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Caraguatatuba (2011). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assim como o Projeto de Lei de São Sebastião, o PDM da Estância Balneária de
Caraguatatuba define o ZEE do município em concordância com as diretrizes constantes do
PEGC/SP e do ZEE do Litoral Norte do Estado de São Paulo. Nele, são descritos os conceitos de
Zona Terrestre (ZT) e de Zona Marinha (ZM).
“Art. 108º [...] O Zoneamento Ecológico Econômico engloba os ecossistemas
terrestres, marinhos e de transição, sendo que, por suas características especiais, os
ecossistemas de transição poderão ter suas normas, diretrizes e metas estabelecidas
ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, ou ainda em ambos
[...]” (CARAGUATATUBA, 2011).

O PDM de Caraguatatuba cita regulamentações em relação à implantação de usos
industriais e logísticos, mas também aos conjuntos residenciais, às áreas de estacionamento,
ao sistema viário e licenciamento, à regularização fundiária e à gestão democrática. Determina
ainda as zonas e áreas sob regimento especial, que englobam as Áreas de Desenvolvimento
Turístico e as Zonas Especiais de Interesse Social, de Gerenciamento Especial e de Áreas de
Risco (CARAGUATATUBA, 2011).
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7.3.4.2. Ocupação e uso do solo em Caraguatatuba
Esta análise caracteriza as zonas localizadas às margens das vias de acesso ao
Complexo Portuário correspondente à Rod. dos Tamoios e à Rod. SP-055, bem como àquelas
localizadas nas proximidades da área de construção do novo trecho da Rod. dos Tamoios. A
Figura 97 ilustra o zoneamento municipal urbano de Caraguatatuba. Mais detalhes, fontes e
informações cartográficas constam no Apêndice 11.

Figura 97 – Zoneamento Urbano de Caraguatatuba
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O entorno da Rod. SP-055, que interliga os municípios de Caraguatatuba e São
Sebastião, é caracterizado como Zona Comercial Vertical (ZCV), assim como as margens de
outras vias estruturantes do município. Essa zona apresenta estabelecimentos comerciais,
serviços de atendimento e atividades industriais que estejam permitidas no referido âmbito. A
Rod. SP-055 percorre diversas áreas de Caraguatatuba que fazem limite com a ZCV, como a
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e Zona Mista Vertical (ZMV) (CARAGUATATUBA, 2011).
A ZMV abrange o território adjacente à ZCV, às margens da Rod. SP-055, até a orla do
município e é caracterizada por uso misto, englobando residências, comércios e serviços.
Verifica-se, ainda, a incidência de algumas áreas definidas como Zona Turística Ecológica (ZTE)
mais próximas à praia, que fazem referência aos usos de turismo e lazer em áreas que
demandam proteção ambiental (CARAGUATATUBA, 2011).
A outra área contígua à ZCV, referente à ZEIS, abrange parte relevante do território
de Caraguatatuba e faz limite com a Zona de Logística e Industrial (ZLI) e caracteriza-se,
sobretudo, pela urbanização precária e por terrenos sem ocupação, correspondendo a locais
com potencial para a implantação de habitações de interesse social e ações de requalificação
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urbana. O entorno da área de implantação do novo trecho da Rod. dos Tamoios também está
definido como ZEIS (CARAGUATATUBA, 2011).
No que se refere às zonas que englobam as obras do Projeto Nova Tamoios,
detalhada na seção 5.2.1, são identificadas duas regiões: uma correspondente ao trecho da
Serra do Mar, denominado trecho Serra, e outra que circunda o município de Caraguatatuba
até a conexão com São Sebastião, denominado Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoiso. O
primeiro trecho está inserido no Parque Estadual (PE) da Serra do Mar, o que faz com que haja
interferência entre a obra e a Zona de Proteção Permanente (ZPP). O segundo trecho margeia
áreas classificadas como Zona Destinada à Retroporto (ZDR) e Zona de Expansão Urbana (ZEU).
A ZDR é destinada à logística modal de produtos e a ZEU corresponde às áreas destinadas ao
plano estratégico de desenvolvimento urbano, em que se preveem subzonas de apoio à
atividade portuária (CARAGUATATUBA, 2011).
A área urbanizada de Caraguatatuba, assim como a de implantação do Trecho
Contornos da Rod. dos Tamoios, está em constante proximidade da Zona de Amortecimento
(ZA), caracterizando-se como uma faixa existente entre essas áreas e a Unidade de
Conservação (UC) da Serra do Mar, indicadas como Zona de Preservação Permanente (ZPP) no
zoneamento municipal.
Em Caraguatatuba, bem como em São Sebastião, há previsão de implantação de áreas de apoio
logístico nas proximidades do novo traçado da Rod. dos Tamoios, que poderá atender o Complexo
Portuário. De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, a instalação de tais áreas está de acordo
com a definição do Plano Diretor Municipal (PDM), que estabelece zonas próprias para esse uso,
assim como a previsão de outras a partir das potenciais subdivisões da Zona de Expansão Urbana
(ZEU).

Visualmente, é possível identificar as zonas que compõe a Zona de Expansão Urbana.
Além da Zona Destinada a Retroporto (ZDR), da Zona de Logística e Industrial (ZLI) e da Zona de
Proteção Permanente (ZPP), previamente abordadas na Tabela 59, a ZEU subdivide-se nas
zonas descritas na Tabela 60.
Zona da ZEU
Zona de Logística – Área
Retroportuária (ZL-1)
Zona Industrial Estratégica de uso
correlato ao Petróleo e Gás (ZIEPG)

Zona de Suporte Urbano (ZSU)

Zona de Expansão Urbana –
adequada à urbanização (ZEU-1)
Zona de Expansão Urbana – área
de logística e intermodal (ZEU-2)

Características
“Adequada à urbanização e equipamentos de grande porte”, podendo
abranger “serviços e parques públicos, além de áreas de logística e
retroporto e indústrias não poluentes”.
Descrita como “área industrial”. Possui como característica o
“afastamento e isolamento do incômodo das atividades mais impactantes
com relação às áreas urbanizáveis. Ocupação para fins industriais de
indústrias que possam se valer do fornecimento direto de gás ou do
processamento de resíduos sólidos. Vedada ao uso residencial”.
Adequada à “equipamentos infraestruturais impactantes”, podendo
apresentar os “serviços de Estação de Tratamento de Efluentes, Centro de
detenção provisória, cemitério, aterro sanitário, garagens e áreas de
estruturas náuticas. Vedado ao uso residencial”.
“Possibilidade de desenvolvimento de planos e projetos estratégicos.
Adequada à urbanização.”.
“Possibilidade e uso rural até sua urbanização. Adequada à urbanização e
equipamentos de grande porte, aeródromo, condomínios logísticos e
retroporto alfandegado”.
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Zona da ZEU
Zona de Expansão Urbana – área
tecnológica (ZEU-3)

Características
“Possibilidade de transformação em ZMV, ZLI, ZE e ZDR. Área Estratégica
de desenvolvimento Tecnológico. Usos potenciais: indústrias não
poluentes, indústrias de montagem e desenvolvimento tecnológico”.

Tabela 60 – Zonas que compõe a Zona de Expansão Urbana (ZEU)
Fonte: Anexo VI – Zona de Expansão. CARAGUATATUBA, 2011. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 98 exibe a localização dessas e demais zonas localizadas na região em
questão. Mais detalhes, fontes e informações cartográficas constam no Apêndice 12.

Figura 98 – Zoneamento das proximidades da área de apoio logístico em Caraguatatuba
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda no que se refere às áreas de apoio logístico, ressalta-se, na região de influência
do Complexo, o município de São José dos Campos, localizado na região metropolitana do Vale
do Paraíba, que prevê áreas de apoio à atividade portuária, abordadas no Plano de
Desenvolvimento de Logística (PDLG) de São José dos Campos e RM Vale. Dentre os objetivos
dessas áreas, o projeto visa atender às atividades decorrentes do Porto de São Sebastião,
assim como de outras estruturas localizadas na área de influência do município. O PDLG
abrange não só São José dos Campos, mas também a região metropolitana do Vale do Paraíba
e o Litoral Norte do Estado de São Paulo (VANTINE, [20--]), e é uma iniciativa que tem como
foco a Logística Integrada Regional (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, [2017]).
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7.3.4.3. Análise do entorno das vias de acesso e áreas de apoio em
Caraguatatuba
Ao finalizar o trecho de Serra da Rod. dos Tamoios, o acesso ao Complexo Portuário
percorre por área urbanizada e se divide no Trevo de Caraguatatuba. O trevo separa o trânsito
rodoviário entre as duas regiões do município, a central e que se direciona para Ubatuba, e a que
segue pela Rod. SP-055 do município, destinado à São Sebastião e Ilhabela, configurando um local de
gargalo.
De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, o traçado do trecho “Contornos” da Rod.
Nova Tamoios foi concebido na década de 1990, e já visava desviar o tráfego da área urbanizada da
cidade. Entretanto, com o processo de expansão, no período compreendido entre o projeto e o início
da construção da Rodovia, ocorreu uma ocupação populacional na região, que transpassa a via em
certas localidades. A Figura 99 ilustra o acesso atual, a nova parte da Rod. Tamoios e de ocupações
que transpassaram o novo traçado da Rodovia.
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Figura 99 – Acesso rodoviário ao Complexo Portuário de São Sebastião, ocupações que perpassam o
trecho de construção do Projeto Nova Tamoios e gargalo na entrada de Caraguatatuba
Fonte: Google Earth (2017); Imagem obtida durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Dersa está realizando a remoção de 771 famílias das áreas utilizadas para a
execução das obras, das quais 54 optaram por unidades habitacionais em Caraguatatuba.
Dessas 54, 34 unidades foram construídas no Condomínio Nova Caraguá II e fazem parte do
programa habitacional Morar Bem, Viver Melhor e Minha Casa Minha Vida, do Governo do
Estado e do Governo Federal, respectivamente (DERSA, 2016b).
O projeto da Nova Tamoios também prevê uma saída do contorno nas regiões de
Costa Nova e Perequê Mirim. Segundo a Prefeitura, esses locais, que correspondem à zona
mais populosa do município de Caraguatatuba, com cerca de 40 mil pessoas, são
caracterizados pela presença da população carente e diversos conjuntos habitacionais,
inclusive o Nova Caraguá II. Há a perspectiva de que o aumento do tráfego na região fomente
a implantação de empresas no local, e que esses empreendimentos participem da urbanização
e qualificação da região através de contrapartidas, de acordo com a Prefeitura. A Figura 100
exibe a localização dessas e demais zonas localizadas na região em questão.
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Figura 100 – Entorno das áreas nas proximidades da área de apoio logístico em Caraguatatuba
Fonte: Google Earth (2017); Imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, é possível que, com a finalização do
Projeto Nova Tamoios, seja necessária a realização de obras viárias para adaptar vias
existentes ao novo contorno. Entretanto, atualmente, não há projeto ou estudo previsto para
esse fim.

7.3.4.4. Mobilidade Urbana no entorno do Complexo Portuário
A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a
implantação, em diferentes setores, de medidas e procedimentos que contribuam para a
sustentabilidade em áreas urbanas. Em relação aos transportes, essa questão pode ser vista
através da busca pela mobilidade urbana sustentável.
O Plano de Mobilidade do município de São Sebastião está em fase de elaboração,
porém, segundo a Prefeitura, sua execução depende da finalização das obras do Trecho
Contornos da Rod. Nova Tamoios – uma vez que há intenção de integrar o plano com o novo
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acesso. Atualmente, as ferramentas utilizadas para controlar o trânsito de veículos de carga no
município estão baseadas no Decreto nº 4662/2009, que limita o tráfego de caminhões
superdimensionados (3m de largura, 4,5m de altura e 24m de comprimento) na região, com ou
sem carga, no período entre as 22h00 e as 06h00 e somente em dias úteis. Essa limitação se dá
no trecho que compreende as regiões situadas entre o Km 120 e o Km 137 da SP-055 (SÃO
SEBASTIÃO, 2009).
O estudo da mobilidade urbana de Caraguatatuba é de extrema importância para o
Complexo Portuário de São Sebastião, uma vez que a rota de acesso ao Porto se localiza no
município em questão. Nesse sentido, o município conta com o “PlanMob Caraguá”, criado de
acordo com a Lei nº 2.241, de 03 de julho de 2015, que está em consonância com a Lei Federal
nº 12.587 e com a Lei Complementar nº 42, de 21 de novembro de 2011, referente ao Plano
Diretor Municipal de Caraguatatuba. O Plano busca voltar suas diretrizes para atender aos
princípios da acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável, igualdade e qualidade no
que tange ao transporte público coletivo e ao espaço público de circulação e vias, gestão
democrática e controle social em seu planejamento e efetivação, e segurança nos
deslocamentos (CARAGUATATUBA, 2015).
Em Caraguatatuba, não existem restrições quanto ao tráfego de veículos de carga
pelas vias que levam ao Complexo Portuário de São Sebastião. Atualmente, segundo a
Prefeitura de São Sebastião também não há área de apoio para os caminhões que se dirigem
ao Porto, além do entreposto da TRANSCOPA, localizado em Caraguatatuba.

7.3.5. COMUNIDADES TRADICIONAIS
As comunidades ditas tradicionais caracterizam-se por povoamentos que possuem
forma própria de ocupação do solo e organização social. O reconhecimento dessas
comunidades está atrelado ao manejo dos recursos naturais locais, utilizando-se de
conhecimentos transmitidos pela tradição, e ao histórico da sua permanência no local (BRASIL,
2014; 2007). Tendo em vista o fortalecimento das comunidades tradicionais, o Decreto nº
6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT determina à Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) a tarefa de
assegurar os direitos políticos sobre o território e aqueles relacionados às peculiaridades
sociais, ambientais, econômicas e culturais das populações tradicionais.
Foram identificadas terras indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais caiçaras
no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião.

Comunidades indígenas
A Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral do Parque Estadual da Serra do
Mar (PESM) abrange 23 municípios, incluindo São Sebastião, o que a posiciona como a maior
área de proteção integral do litoral do Brasil. O Parque foi tombado pelo CONDEPHAAT em
1985 (IF, 2008) e percorre a extensão do litoral norte do estado de São Paulo, abrangendo
parte do Planalto Atlântico e as escarpas da Serra do Mar (GRUPO MKR, 2008a; 2008b). Na UC,
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além da biodiversidade e das reservas naturais, encontram-se patrimônios histórico-culturais e
comunidades tradicionais.
Em São Sebastião, o PESM corresponde a cerca de 59,28% da área total do município.
No trecho de limite com o município de Santos, no interior do PESM, encontra-se a Terra
Indígena (TI) Guarani do Ribeirão do Silveira, regularizada pela Fundação Nacional do Índio
(Funai). A TI abrange cerca de 949 hectares de superfície, onde encontram-se índios da etnia
Guarani. De acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, residiam na TI 2.892
habitantes, dos quais 328 declararam-se indígenas e 4 consideraram-se indígenas (FUNAI,
[2017]a).
No Parque, além da TI Guarani do Ribeirão do Silveira, existem outras terras
indígenas homologadas pelo Governo Federal. São elas: a TI Boa Vista do Sertão do Promirim,
em Ubatuba, que possui cerca de 156 habitantes de etnia Guarani e abrange uma área
delimitada de cerca de 5.420 ha (FUNAI, [2017]b), sendo a região regularizada da TI com área
de aproximadamente 907 ha (FUNAI, [2017]c); e as TI Rio Branco Itanhaém e Guarani do
Aguapeu, que são povoadas por tribos Guarani, sendo a Rio Banco Itanhaém constituída por
80 pessoas que ocupam área equivalente a 2.856,1 ha nos municípios de Itanhaém, São Paulo
e São Vicente (FUNAI, [2017]d), e Guarani do Aguapeu composta por 95 pessoas, localizada no
município de Mongaguá, com 4.372,2 ha (FUNAI, [2017]e). A TI Peruíbe, também conhecida
como Bananal (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2012), é englobada por parte da região
do PESM, não estando, portanto, incluída no PESM em sua totalidade.
Nas proximidades do PESM, fora dos limites estabelecidos ao Parque, encontra-se
também a TI Piaçaguera. Homologada pelo Governo Federal em 2016 (DIÁRIO DO LITORAL,
2016), essa terra indígena, que se encontra no município de Peruíbe, abriga indígenas da etnia
Guarani Nhandeva (FUNAI, [2017]f).

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

227

A Figura 101 indica a localização das Terras Indígenas que se encontram nas proximidades do
Complexo Portuário de São Sebastião.

Figura 101 – Localização das Terras Indígenas nas proximidades do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme dados levantados nas últimas décadas pelo IBGE, podemos notar o
deslocamento do contingente indígena no estado de São Paulo como um todo, e mais
especificamente na região de São Sebastião. Na Figura 102, dos anos 1991 aos anos 2000,
observa-se que há incremento populacional indígena em São Sebastião, em Ilhabela e em
Caraguatatuba (onde antes era inexpressivo). No decorrer dos dez anos consecutivos, São
Sebastião mantém o contingente populacional, enquanto em Ilhabela e em Caraguatatuba
ocorre a diminuição da população indígena (IBGE, 2017b).

Figura 102 – Distribuição total da população indígena na região de São Sebastião
Fonte: IBGE (2017b) e Google Earth (2017). Elaboração LabTrans/UFSC (2017)
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Comunidades quilombolas
Em Ubatuba, em sobreposição ao PESM e parcialmente nos limites do Parque
Nacional da Serra da Bocaina, encontra-se o Quilombo do Camburi, onde está localizada a
comunidade de mesmo nome. O território, reconhecido pelo Governo Estadual em 2005,
possui cerca de 972 hectares de área, que se encontra dividida em duas vertentes: uma
proveniente da antiga Fazenda Cambory, e a outra que corresponde à somatória dos demais
terrenos tradicionalmente ocupados pela comunidade Camburi (CORRÊA, 2016).
Até por volta de 1960, Camburi era uma comunidade essencialmente subsistente,
onde o que plantavam, caçavam e pescavam era utilizado para autossustento das famílias da
comunidade. Com a intensificação da pesca da sardinha no litoral brasileiro, a pesca deixou de
ser uma atividade voltada ao consumo próprio e se tornou a principal fonte de renda de
muitas das famílias. A agricultura seguiu o mesmo caminho no setor econômico da
comunidade de Camburi. Com a construção da Rodovia Rio-Santos entre Caraguatatuba e
Ubatuba, a regularização fundiária e a anexação da comunidade ao Parque Nacional da Serra
da Bocaina e, posteriormente, em sua integridade, ao Parque Estadual da Serra do Mar, as
atividades da roça, caça, pesca e coleta foram restringidas. Esse processo fez com que os
habitantes do Quilombo do Camburi deixassem suas terras, se dirigindo a Ubatuba e outras
cidades do litoral, e passassem a procurar empregos variados, como auxiliares da construção
civil e caseiros (CORRÊA, 2016). Com a criação da Associação de Moradores de Camburi, a
realidade da comunidade começou a mudar a partir dos anos 2000, em que houve a
capacitação de cerca de 30 jovens para atuar como guias em visitas à região, o que tornou o
ecoturismo uma importante fonte de renda para os camburienses (CORRÊA, 2016).
Além do Quilombo do Camburi, em Ubatuba encontram-se outros três quilombos: o
Caçandoca, o Sertão de Itamambuca e a Fazenda Picinguaba. O Quilombo Caçandoca, primeiro
do Brasil a ser reconhecido em terras da Marinha (SÃO PAULO, [2017]), abrange uma área de
890 hectares, que abriga 19 famílias (INCRA, 2016). A comunidade passou por um intenso
processo de expropriação, marcado por ocorrências policiais e ações judiciais que envolveram
a comunidade em si, empresas mobiliárias e grileiros. Em 2006, foi assinado o decreto de
desapropriação da terra por parte da população incidente, o que garantiu parte dos direitos
territoriais dos quilombolas sobre Caçandoca (FUNDART, 2014). No entanto, dos 890 hectares
de área, apenas 210 hectares foram regularizados como propriedade dos quilombolas
remanescentes (estes, reconhecidos pelo Itesp no ano de 2000) (SÃO PAULO, [2017]). O
Quilombo Sertão de Itamambaca, localizado na área rural de Ubatuba, abriga 36 casas que
juntas somam mais de 100 pessoas. Foi reconhecido como comunidade remanescente de
quilombo em 2010 (FUNDART, 2014). Por sua vez, o Quilombo Fazenda Picinguaba,
reconhecido pela Fundação Palmares como remanescente de quilombo em 2005, tem o
turismo como fator integrante da renda da população local, além de ainda estar em
funcionamento a Casa de Farinha Comunitária que produz entre 200 a 250 quilos de farinha
diariamente (QUILOMBO DA FAZENDA PICINGUABA, 2010).
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A localização da comunidade de Camburi em relação à localização do Porto de São
Sebastião é ilustrada na Figura 103.

Figura 103 – Comunidade de Camburi, localizada no município de Ubatatuba
Fonte: CORRÊA, 2016; Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Também foram identificadas comunidades quilombolas em regiões mais afastadas,
como nos municípios de Barra do Turvo, Eldorado e Iporanga, na Área de Preservação
Ambiental (APA) Quilombos do Médio Ribeira, que abriga 11 comunidades quilombolas
certificadas (ISA, [2017]). Em 2014, outras quatro comunidades quilombolas foram
reconhecidas no Vale do Ribeira: Abobral da Margem Esquerda e Engenho, em Eldorado;
Bombas, em Iporanga; e Aldeia, em Iguape (ISA, 2014).

Comunidades caiçaras
Além das comunidades ribeirinhas na região da Baía do Araçá, existem no município
de São Sebastião dois ranchos de pesca tombados, um na própria Baía e outro próximo ao píer
do Tebar. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, o tombamento desses ranchos é essencial,
pois não se refere somente à estrutura física da edificação, mas ao contexto social da atividade
pesqueira artesanal a qual estão vinculados, relacionado também à pesca do berbigão e ao
beneficiamento da rede de pesca.
Também foram identificadas comunidades caiçaras no município de Ilhabela e nos
municípios de Cananeia, Iguape, Peruíbe e Ubatuba (IF, 2008).
No Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) existem 19 comunidades caiçaras, segundo o
levantamento realizado para a elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação
da Mata Atlântica de Ilhabela (PMMA). O Parque foi criado por meio do Decreto nº 9.414, em
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20 de janeiro de 1977, é um parque-arquipélago que ocupa uma área de cerca de 27.000
hectares, abrangendo ilhas como as ilhas dos Búzios, da Vitória, a Ilha da Figueira e a dos
Pescadores, incluindo também parte da de São Sebastião, em Ilhabela. Das 19 comunidades
caiçaras identificadas no parque, apenas seis estão localizadas na área interior à Ilha (Ilha
Vitória, Guanxumas dos Búzios, Porto do Meio, Pitangueiras, Saco do Sombrio e Figueira). As
comunidades tradicionais caiçaras ocupam cerca de 2.500 hectares e, em 2014, sua população
total era de 833 habitantes (ILHABELA, 2015b).
Em 2011, no interior do PEIb, existiam 88 famílias que, juntas, somavam 293
moradores. Por sua vez, a população no entorno do Parque era composta por 150 famílias,
que totalizavam 570 pessoas (IF, 2015). Dessas, as maiores e menores comunidades, em
termos de número de famílias, eram as seguintes:
Comunidade

Localização

Número de famílias

Porto do Meio

Interior ao PEIb

36

Praia da Figueira

Interior ao PEIb

04

Bonete

Exterior ao PEIb

76

Estácio

Exterior ao PEIb

01

Tabela 61 – Maiores e menores comunidades, internas e externas ao PEIb, em termos de habitantes, com
base no censo de 2011
Fonte: IF (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o Plano de Manejo do PEIb, as comunidades localizadas no interior do
parque estão diminuindo em termos de habitantes, enquanto as externas estão crescendo.
Isso se deve a fatores como mobilidade interna entre as comunidades, perspectivas de
empregos não-tradicionais, titulação de terras e presença da atividade turística (fator esse
acentuado nas que se encontram em crescimento) (IF, 2015).
As comunidades dependem diretamente da natureza onde estão inseridas, pois,
além de prover o abastecimento de alimentos (agricultura e pesca) e água (proveniente de
cachoeiras, nascentes e poços), os recursos são utilizados também na construção das casas. As
moradias, que em sua maioria apresentam saneamento básico precário, geralmente são feitas
de taipa-de-mão, mas também se encontram aquelas de barro, alvenaria, telhas de amianto,
entre outras. Toda a areia utilizada nas construções é proveniente das cachoeiras da região,
enquanto as madeiras são retiradas da mata. Outras necessidades básicas como saúde e
educação dependem de ações da Prefeitura do município (IF, 2015).
De modo geral, as comunidades tradicionais caiçaras possuem a pesca artesanal
como a principal atividade econômica. Apesar disso, essa atividade está ameaçada pela
inserção de outras atividades no ambiente marinho, que resultam em conflitos com a prática
artesanal. Dentre essas atividades, destacam-se as portuárias (tráfego de grandes
embarcações), a pesca industrial, obras de grande porte e o turismo. Além da pesca, o
artesanato contribui com a renda da população, que usa o manejo e reciclagem dos recursos
naturais tanto para essa atividade, como para confecção de moradias e canoas (ILHABELA,
2015b). Nas comunidades do entorno do PEIb, há também a prática da cozinha regional que,
aliada às atividades turísticas da região, contribui com a geração de renda da população (IF,
2015). Assim, é válido ressaltar que, com o passar dos anos, o turismo foi sendo anexado ao
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cotidiano dessas comunidades e, atualmente, faz parte do sustento de algumas das famílias
tradicionais, com atividades voltadas à gastronomia, visitação e ecoturismo (ILHABELA, 2015b).
As comunidades tradicionais da porção leste de Ilhabela podem ser localizadas na
Figura 104.

Figura 104 – Comunidades tradicionais Caiçaras localizadas na porção leste de Ilhabela
Fonte: Ilhabela (2015b). Elaborado por: LabTrans/UFSC (2017)

Na área urbana da Ilha de São Sebastião encontram-se ainda as comunidades
tradicionais caiçaras de Pacuíba, Furnas e do Jabaquara, localizadas em frente ao canal de São
Sebastião. Devido à área onde estão inseridas, essas comunidades vêm sofrendo grandes
alterações na sua dinâmica com o decorrer do tempo, tendo em vista o processo de
crescimento e desenvolvimento da cidade ao seu redor (ILHABELA, 2015b).
Existem, dentre as comunidades tradicionais caiçaras, as associações de moradores
ASSOBI (Associação dos Moradores do Bonete) e a AMOR Castelhanos (Associação dos
Moradores Pescadores da Baía dos Castelhanos). Ainda, existem as Colônias de Pesca de
Ilhabela e de São Sebastião e a APARI (Associação de Pescadores Artesanais de Ilhabela). Essas
entidades buscam representar e defender os interesses caiçaras dentro do âmbito em que
estão inseridos (IF, 2015).
O Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar também identifica as
comunidades caiçaras em Ubatuba. Na zona classificada como histórico-cultural antropológica,
localizada no interior do PESM, encontram-se as comunidades caiçaras de Ubatumirim, do
Sertão da Fazenda e da Vila de Picinguaba, que habitam a região há várias gerações. Essas
comunidades praticam a agricultura de subsistência, além de estarem atreladas ao artesanato
e ao turismo sustentável (IF, 2008).
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Apesar da origem caiçara, a Vila de Picinguaba (Ubatuba – SP), tombada em 1983
pelo CONDEPHAAT, já se traduz como um espaço urbano. De maneira semelhante, a cultura
do Sertão da Fazenda vem sendo modificada pela integração dos moradores ao mercado de
trabalho voltado aos serviços e turismo, retirando os sertanistas da sua agricultura tradicional.
Outros fatores que tem contribuído para a transformação das comunidades tradicionais
caiçaras na região do PESM são a miscigenação entre caiçaras e turistas, os impactos
ambientais que comprometem as terras e os recursos naturais, além do avanço tecnológico e
aumento da frota industrial de pescados (IF, 2008).
A localização da zona histórico-cultural antropológica do PESM pode ser observada
na Figura 105.

Figura 105 – Localização da zona histórico-cultural antropológica do PESM
Fonte: IF (2008). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.6. INICIATIVAS PARA HARMONIZAÇÃO DA RELAÇÃO PORTO-CIDADE
Com o intuito de atenuar os impactos causados pela atividade portuária,
minimizando, assim, os conflitos entre o Porto e município, são realizadas políticas, programas,
ações e projetos em prol da população e do meio ambiente nas localidades em que os
complexos estão inseridos. No Complexo Portuário de São Sebastião, a Companhia Docas de
São Sebastião (CDSS) e o Terminal Aquaviário de São Sebastião realizam medidas que buscam
harmonizar a relação porto–cidade. A seguir estão listadas e descritas as iniciativas
disponibilizadas de acordo com os temas de (i) Educação; (ii) Meio ambiente; (iii) Saúde; (iv)
Incentivo ao turismo; (v) Incentivo à cultura; e (vi) Cidadania.
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7.3.6.1. Ações realizadas pela Companhia Docas de São Sebastião
A CDSS realiza, periodicamente, ações junto à comunidade de São Sebastião e
Ilhabela, que envolvem exposições, cursos, palestras e atividades de educação ambiental,
visando a aproximação com a comunidade do entorno portuário e o desenvolvimento de um
canal aberto de comunicação (CDSS, [2017]).

Meio Ambiente, Educação e Cidadania
A Autoridade Portuária está em processo de tratativa com a Prefeitura de São
Sebastião para criação de um Comitê que será responsável por uma campanha voltada a
diminuir as ocorrências de tráfico de drogas e prostituição na região.
Além disso, por meio do Programa de Educação Ambiental (PEA), a CDSS busca a
promoção do conhecimento no que tange à conservação e preservação ambiental, tanto para
os colaboradores internos como para o público externo (CDSS, [2017]). Segundo a CDSS,
dentro do Programa estão as iniciativas em parceira com a Escola Municipal de Vela, que
abordam temas como resíduos sólidos e animais, tendo como público alvo as crianças e
adolescentes que frequentam a escola e moram no entorno portuário.
A CDSS também realiza diagnósticos sobre pesca com pescadores residentes no
entorno das instalações do Complexo.

7.3.6.2. Ações realizadas pelo Terminal Aquaviário de São Sebastião
O Terminal Aquaviário de São Sebastião realiza algumas ações que buscam o contato
com a comunidade para instrução dos riscos e ações necessárias em casos de emergência.

Meio Ambiente
Por meio do programa Agentes ambientais voluntários, a Transpetro apresenta e
oferece treinamento sobre técnicas que envolvam a remediação de praias aos moradores dos
municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela. Além disso, a empresa demonstra aos
estudantes da região, as atividades realizadas em caso de derramamento de óleo.

Cidadania
O Fórum das Instituições é uma iniciativa da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB) que conta com a parceria da Transpetro e da Prefeitura de São Sebastião, para
a realização de reuniões sobre situações de emergência que podem ocorrer nas imediações do
TUP e quais ações devem ser tomadas para mitigar os possíveis problemas. As reuniões são de
caráter aberto e, portanto, a comunidade do entorno portuário pode interagir com os
profissionais das empresas.
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7.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listadas as considerações de maior
relevância para a relação harmônica entre os municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e
Ilhabela e o Complexo Portuário de São Sebastião.
» O Complexo Portuário está inserido na área urbanizada e próxima ao centro histórico de
São Sebastião. Apesar disso, não foram relatados conflitos relevantes sobre essa relação.
» Diversos projetos de revitalização urbana serão realizados pela Prefeitura de São
Sebastião e envolvem áreas do centro histórico do município, da retroárea da nova balsa e
da região entre o Tebar e o Porto de São Sebastião. Esses projetos possuem o objetivo de
valorizar o comércio e o turismo local, atuando na área urbana do município mais
impactada pela atividade portuária. No geral, salienta-se a importância da conclusão das
obras para um impacto positivo tanto na atividade portuária, quanto na turística, bem
como para um maior conforto e segurança da população local.
» O projeto de expansão original do Porto de São Sebastião englobava diversas áreas –
como o entorno da Baía do Araçá (onde existe população ribeirinha). Diante disso, o
projeto foi modificado, avançando sobre o canal de acesso aquaviário, amenizando, assim,
os conflitos que poderiam ocorrer como consequência das obras de expansão e os
conflitos ambientais com o entorno onde seria inserido. Apesar disso, é necessário avaliar
os possíveis impactos socioambientais que podem ocorrer com o projeto modificado. Para
expor esses impactos e avaliar os riscos, foi solicitado pelo Ibama a execução de um
estudo de impacto sinérgico cumulativo, que deve ser concluído em 2018.
» A relação existente entre o Complexo Portuário de São Sebastião e o município de Ilhabela
é marcada por conflitos tanto benéficos como maléficos. O potencial turístico de Ilhabela
atrai turistas de diversos locais à região, que chegam através de navios de cruzeiros que
ficam atracados nos pontos de fundeadouro do Complexo, de embarcações privadas ou
através da balsa São Sebastião-Ilhabela. Apesar disso, a presença do Complexo nas
proximidades de Ilhabela impacta diretamente nas comunidades tradicionais caiçaras do
município, que acabam tendo suas atividades afetadas – dentre elas, e principalmente, a
pesca. No viés turístico, as atividades relacionadas à vela são de grande destaque na
região, cuja realização pode acarretar conflitos com o tráfego das embarcações que se
dirigem ao Complexo Portuário e, por isso, deve estar alinhada com as movimentações
portuárias.
» O acesso rodoviário ao Complexo Portuário de São Sebastião é realizado pelo interior do
município de Caraguatatuba. Com o Projeto Nova Tamoios, as vias de acesso serão
alocadas para uma região de menor adensamento populacional, o que pode contribuir
para a mitigação de alguns conflitos, como a ocorrência de acidentes na malha rodoviária.
» Existem, também, projetos de áreas de apoio logístico no entorno dos acessos ao
Complexo Portuário, tanto em Caraguatatuba como em São Sebastião e São José dos
Campos, que servirão como auxílio aos caminhoneiros e aos veículos que trafegam nesse
trecho e se dirigem às instalações portuárias.
» No que se refere aos conflitos socioambientais, se vê necessária uma visão que amplie e
diversifique o foco das políticas de intervenção. Assim, é possível enfrentar desafios
complexos, especialmente em um território que abriga diferentes atividades econômicas,
socioculturais e históricas.
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Alguns projetos sociais vêm sendo realizados pelo Porto Público e pelo Tebar no
Complexo Portuário de São Sebastião. Essas ações são importantes tanto na relação entre o
Complexo e os municípios do entorno, quanto para o desenvolvimento econômico e social das
comunidades. A busca pela integração no planejamento, gestão e operações das políticas
urbanas e portuárias é essencial para a harmonização da relação porto–cidade. Acredita-se
que em muitos casos a melhoria da comunicação e as ações conjuntas entre o Poder Público
Municipal e a Autoridade Portuária podem contribuir para essa integração. Para isso, são
identificados três pontos essenciais: a visão compartilhada entre os agentes, o diálogo
constante entre eles e a busca por soluções conjuntas e factíveis.

Figura 106 – Pilares para a harmonização da relação porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC

Desse modo, a participação das instalações portuárias na atualização dos
instrumentos de planejamento e gestão territorial do município assim como de outras ações
da prefeitura que estejam relacionadas com a atividade portuária tendem a potencializar o
desenvolvimento
dos
municípios
e
do
Complexo
Portuário.
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8. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
Este capítulo analisa a gestão da Autoridade Portuária no que se refere à estrutura
organizacional, aos instrumentos de planejamento, à saúde financeira e aos planos de
investimento da entidade. Para tanto, primeiramente, é feita uma análise do modelo de gestão
existente, da exploração do espaço portuário e dos instrumentos de planejamento e gestão
utilizados. Em seguida, é realizado um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos
de gestão de recursos humanos adotados pela Autoridade Portuária. Por último, é feita uma
análise financeira da Autoridade Portuária, por meio de indicadores financeiros, análise dos
gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos.

8.1. MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA
Em 18 de setembro de 1952 foi criada a primeira administradora do Porto de São
Sebastião, entidade do Governo do Estado de São Paulo denominada Administração do Porto
de São Sebastião. Em 1989, a gestão do Porto de São Sebastião foi transferida para outro
departamento do Estado, por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado dos
Transportes e a empresa de Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), que em 1993 também
assumiu o papel de Autoridade Portuária em função de modificações nas leis portuárias.
Somente em 2007 foi criada a atual Autoridade Portuária do Porto de São Sebastião, a
Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), responsável pela administração e exploração do
Porto, vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.
A criação da CDSS se deu por meio da adaptação do Decreto-Lei Estadual nº 63, de 15 de maio de
1969, que criou a Dersa, e é regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 52.102, de 29 de
agosto de 2007.

A Companhia é uma sociedade de economia mista, regida pela Lei Federal nº
6.404/76. A administração e exploração do Porto de São Sebastião foram delegadas pela União
ao Estado de São Paulo por meio do Convênio de Delegação s/n realizado em 15 de junho de
2007, com extrato publicado no Diário Oficial de 20 de junho de 2007, pelo prazo de vigência
de 25 anos, contados a partir de 1º de junho de 2007, com possibilidade de prorrogação.
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A Figura 107 ilustra o processo de delegação da administração e exploração do Porto
de São Sebastião ao Estado de São Paulo e de criação da Companhia Docas de São Sebastião.

Figura 107 – Convênio de Delegação do Porto de São Sebastião e criação da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Seu capital social autorizado é de R$ 169 milhões, dividido em 17.748.161 ações
ordinárias, de classe única, nominativas e sem valor nominal. O organograma da CDSS pode ser
observado na Figura 108.

Figura 108 – Organograma da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A CDSS informou que, até o momento de elaboração deste documento, estava sendo
ajustado o organograma da Autoridade Portuária. Com o novo organograma, serão
delimitados e codificados os Centros de Custo, e o Enterprise Resource Planning (ERP) adotado
pelo Porto será adaptado para uma adequada apropriação de custeio.
A administração da Companhia é realizada pelo Conselho de Administração (Consad)
e por uma Diretoria Executiva. O Consad é o órgão de deliberação colegiada responsável pela
orientação superior da Companhia e pela aprovação do planejamento estratégico e dos
orçamentos. Já a Diretoria Executiva é assessorada pela Presidência, pela Diretoria de Gestão
Portuária e pela Diretoria de Administração e Finanças. Compete à Presidência e às Diretorias
elaborar os planos e diretrizes da Companhia. Ligado à administração superior, tem-se ainda o
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Conselho Fiscal (Confis), órgão consultivo e de controle interno da administração. Compete ao
Confis manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e realizar as demais
prerrogativas definidas na Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.
Além desses conselhos, e ligado à Gerência de Relações Coorporativas e de Recursos
Humanos, está o Conselho de Autoridade Portuária (CAP), o qual se reúne bimestralmente e se
relaciona com a Autoridade Portuária de forma cooperativa, tendo por objetivo o atendimento
às demandas da gestão portuária.
As metas da organização são traçadas a partir de sua identidade organizacional, a
qual é composta pela missão, pela visão e pelos valores da Companhia. A Tabela 62 apresenta
a descrição da identidade organizacional da CDSS.
Descrição
Missão
Visão
Valores

Exercer as funções de autoridade e administração portuária, consolidando o Porto de São Sebastião
como alternativa logística de transporte de cargas na região sudeste do país.
Ser referência na prestação de serviços portuários com qualidade, agilidade, segurança e
sustentabilidade, atendendo às necessidades da sociedade e do planeta.
Integridade: atuar de forma íntegra, ética e coerente com a missão e visão da Companhia;
Qualidade: adotar e comprometer-se com programas e práticas que promovam o desenvolvimento
urbano, econômico e socioambiental da região;
Participação: promover um clima de respeito e confiança recíproca, integrando todas as partes
envolvidas no negócio da Companhia – funcionários, clientes, fornecedores, parceiros e a sociedade;
Responsabilidade Social: atuar de forma responsável, planejada e sustentável, preservando o meio
ambiente, a saúde e segurança de toda a comunidade portuária;
Compromisso com Resultados: cumprir sistematicamente com os objetivos da Companhia, garantindo
assim a excelência e melhoria contínua do negócio.

Tabela 62 – Missão, Visão e Valores da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Especificamente sobre a gestão da CDSS no Porto de São Sebastião, destaca-se que o
modelo de gestão portuária adotado é identificado a partir da designação das
responsabilidades pelo provimento e manutenção da infraestrutura e da superestrutura e pela
operação portuária. Conforme a Lei nº 12.815/13, entre outras atribuições, é de
responsabilidade da Autoridade Portuária fiscalizar e zelar pela realização das operações
portuárias, de forma regular e eficiente (BRASIL, 2013b). A operação portuária, por sua vez,
fica a cargo de um operador portuário pré-qualificado pela Autoridade Portuária, em
conformidade com as normas estabelecidas pela SNP/MTPA. As características do modelo de
gestão do Porto de São Sebastião podem ser observadas na Figura 109.

Figura 109 – Características do Modelo de Gestão Portuária da CDSS
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A Companhia Docas de São Sebastião não participa das operações portuárias. No
entanto, é responsável por manter parte da superestrutura do Porto em pátios e armazéns
que não estão sendo arrendados a operadores privados. Em função disso, pode-se dizer que o
Porto de São Sebastião possui um modelo de gestão portuária híbrido, contendo traços do
modelo tool port, devido ao fato de a Autoridade Portuária ser responsável por parte da
superestrutura portuária nas áreas operacionais do Porto (as quais não são arrendadas), e
landlord, pois as operações são realizadas por operadores privados, os quais são também
proprietários dos equipamentos de movimentação de cargas. Dessa forma, o Porto está sujeito
a alguns pontos fracos e fortes desses dois modelos.
Segundo Bichou e Gray (2005), o modelo tool port tem como pontos fortes: i) o fato
de evitar duplicidade de investimentos, uma vez que 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: i) a
fragmentação da responsabilidade pelo manuseio da carga, o que pode gerar conflitos entre
pequenos operadores; ii) investimentos subdimensionados; e iii) barreiras ao desenvolvimento
de operadores privados fortes.
Já o modelo landlord tem como ponto forte o fato de que as empresas que possuem
e mantém os equipamentos são as mesmas que os operam, o que facilita o planejamento e a
adaptação às condições do mercado. No entanto, podem ser citados como pontos fracos: i)
uma eventual sobrecapacidade, decorrente da busca por expansão dos operadores privados; e
ii) a duplicação dos esforços de promoção do porto entre os operadores portuários e a
Autoridade Portuária, sendo necessário um esforço de coordenação das ações de marketing e
de planejamento portuário.
Na próxima seção, são especificadas as formas de exploração das áreas públicas do
Porto de São Sebastião.

8.2. EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO
Sobre a ocupação das áreas, o Porto de São Sebastião atualmente não possui
contratos de arrendamento, cessão de uso, uso temporário ou de passagem em vigor. Foi
informado pela Autoridade Portuária que existe um projeto de construção de um terminal
multicargas, com áreas exclusivas para contêineres (TECON), veículos (TEV) e cargas gerais e
granéis líquidos (TGS/TCG), que futuramente estarão disponíveis para arrendamento. Já há um
projeto básico para a exploração dessas áreas, o qual foi elaborado em setembro de 2017.
Para a execução desse projeto, o Porto passará por reforma, incluindo o aterramento de áreas,
a construção de novos berços e outras obras necessárias. O mapeamento e descrição desse
projeto encontra-se na seção 3.1.3 deste relatório.
A CDSS está, no momento, enfrentando um processo judicial com a empresa Schahin
Engenharia S.A. Esse processo diz respeito a um contrato de cessão de área, com 55.000 m²,
por uso temporário, firmado em 2011. O contrato foi rescindido em função da inadimplência
da empresa e a área ocupada por ela foi abandonada em 2015, assim como vários
equipamentos. Conforme informado pela Autoridade Portuária, a empresa também levou
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todas as chaves de acesso ao canteiro de obras, impossibilitando o acesso à área e limitando,
portanto, o exercício das funções da Autoridade Portuária.
A Schahin requereu recuperação judicial, solicitando o leilão dos bens
(equipamentos) que foram deixados na área cedida e alegando que seriam muito altos os
custos para transporte e estocagem destes, uma vez que eles já não possuem utilidade para a
empresa. A solicitação foi deferida pelo juízo da Recuperação Judicial e, posteriormente, o
processo teve seu andamento suspenso em razão de um Recurso de Agravo que foi interposto
por outro credor. Até a data de elaboração deste documento, a dívida da Schahin com a CDSS
alcança aproximadamente R$ 12 milhões.
Por fim, quanto à utilização das áreas, a CDSS informou durante a visita técnica que
não houve manifestações formais de interesse em arrendamentos, embora a Autoridade
Portuária tenha recebido diversas consultas para arrendar áreas do Porto Organizado de São
Sebastião.

8.3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) em vigor no Porto de São
Sebastião foi aprovado na 149ª Reunião Ordinária do CAP, realizada em 3 de agosto de 2009.
O PDZ compreende projetos visando à ampliação da capacidade portuária e à integração do
Porto com o meio ambiente e com a cidade.
De acordo com a Autoridade Portuária, a CDSS não possui avaliação e
acompanhamento de indicadores gerenciais e de desempenho. Entretanto, a companhia
dispõe do sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) Oracle EBS. Os módulos implantados
e em funcionamento são: Contábil, Financeiro e BI, que estão integrados entre si, mas não
estão integrados com sistemas externos. Além disso, também foi informado que a Autoridade
Portuária possui a certificação ISO 14001.
No que se refere à atuação comercial, o planejamento é realizado pela assessoria de
marketing, que realiza a divulgação do Porto e a identificação de cargas que podem ser
direcionadas em curto tempo para ele: para as cargas Ro-Ro, são realizadas reuniões com as
montadoras e fabricantes de maquinário; para granéis vegetais, são realizadas ações em
conjunto com os operadores portuários para a viabilização de embarques de soja, milho e
trigo; e, para cargas de projeto, são realizadas reuniões com empresas detentoras de projetos
de óleo e gás e com outras empresas de grande porte.
Além disso, a Autoridade Portuária realiza ações comerciais em conjunto com os
operadores portuários, como visitas a potenciais usuários e participação em eventos
organizados por operadores. Também são realizadas ações conjuntas voltadas à atração de
cargas para o Porto de São Sebastião, como o projeto realizado pela CDSS para viabilizar a
movimentação de contêineres, inserindo o Porto de São Sebastião como alternativa Feeder,
com o estudo e mapeamento dos importadores e exportadores da região de influência do
Porto, e o desenvolvimento de parceria com um porto europeu para a elaboração de uma
estratégia comercial conjunta.
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No que se refere ao planejamento estratégico da CDSS, destaca-se que não há uma
ferramenta de planejamento específica sendo adotada. O planejamento do Porto é feito a cada
quatro anos por meio do Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de São Paulo. Entretanto, o
Porto de São Sebastião destaca-se estrategicamente por apresentar alguns diferenciais, como o
fato de estar em águas profundas, abrigadas e com acesso duplo, em um canal natural que não
depende de dragagens constantes, o que possibilita a aproximação de navios de grande calado.
A Figura 110 apresenta as características gerais observadas quanto às ações de
planejamento estratégico e comercial, e aos sistemas de informação gerencial utilizados pela
Companhia Docas de São Sebastião.

Figura 110 – Planejamento estratégico e comercial da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa-se que, além de não possuir um planejamento estratégico estruturado, a
CDSS não acompanha indicadores de desempenho. Já em relação ao alinhamento das ações de
planejamento da CDSS com os instrumentos de planejamento do setor, salienta-se que o Porto
de São Sebastião ainda não possui um Plano Mestre publicado (anterior a este) e seu PDZ é de
2009, anterior à Portaria nº 3, de 7 de janeiro de 2014.
A próxima seção apresenta informações sobre o quadro de pessoal do Porto de São
Sebastião.

8.4. RECURSOS HUMANOS
O Porto de São Sebastião possui um total de 103 funcionários. Até agosto de 2017,
82% desses funcionários estavam alocados na matriz e 18% na filial, que era a sede
administrativa do Porto, localizada em São Paulo. Em agosto de 2017 ocorreu a mudança da
sede administrativa de São Paulo para São Sebastião. Com isso, todos os funcionários
passaram a se concentrar na matriz da Autoridade Portuária.
A Tabela 63 apresenta o número de funcionários por cargo ocupado no Porto.
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Cargo

Quantidade de Pessoal

Agente de Segurança Portuária
Operador
Guarda Portuário
Auxiliar
Assessor
Gerente
Líder
Motorista
Assistente
Encarregado
Técnico
Analista
Aprendiz
Coordenador
Advogado
Ajudante
Balanceiro
Conferente Carga
Auditor
Engenheiro
Mecânico
Pintor
Secretaria
Telefonista
Total

16
11
10
8
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
103

Tabela 63 – Relação do cargo e quantitativo de pessoal da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os cargos estão alocados em diferentes setores do Porto, sendo o setor de operações
(que possui cargos como operador de balança, operador de empilhadeira, conferente de carga,
líder de armazém e turma, assistentes, ajudantes etc.) o de maior concentração de
funcionários (31%), seguido do setor de guarda portuária (27%). O Gráfico 25 apresenta o
percentual de pessoal por setor.

Gráfico 25 – Distribuição de pessoal por setor da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Apesar de haver muitos funcionários alocados no setor de operações, estes não
realizam efetivamente atividades de operação, sendo alocados em outras funções da
Autoridade Portuária. Isso se explica pelo fato de que, com a sucessão de funcionários da
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa)11 para a CDSS, o tipo de vínculo desses
funcionários e a denominação dos seus respectivos cargos não puderam ser alterados. Cabe
salientar que esses cargos são de vacância, assim, quando esses funcionários se aposentarem,
estes serão extintos.
No Gráfico 26 é apresentado o percentual de pessoal por tipo de contratação,
destacando-se o fato de que 41% foram contratados sob o regime de sucessão, ou seja, faziam
parte da Dersa e continuaram ocupando o mesmo cargo, e 11% foram reintegrados da Dersa,
por meio de ação judicial. Além desses, 35% dos funcionários da Companhia foram
contratados de forma permanente por meio de Concurso Público, realizado em 2011; 10% são
de livre provimento (terceirizados); e 3% do pessoal é formado por funcionários aprendizes.

Gráfico 26 – Volume de pessoal por tipo de contratação da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 2007, o Decreto nº 52.102 visou regulamentar a constituição da CDSS após a
assinatura do novo Convênio de Delegação do Porto, de 15 de junho de 2007. Além disso, o
referido Decreto visou reestruturar, em termos organizacionais, a CDSS. Nesse âmbito, houve
a necessidade de criar um quadro de pessoal próprio para a Autoridade Portuária. Assim,
foram cedidos os funcionários da Dersa à CDSS.
Até 2014, o pagamento de todas as obrigações trabalhistas ainda era realizado pela
Dersa e a CDSS ressarcia esses valores por meio de transferência. Em 2014, houve o processo
de sucessão dos funcionários da Dersa para a CDSS, ou seja, os funcionários passaram a ser
vinculados à CDSS e o pagamento e todas as obrigações trabalhistas passaram para ela
definitivamente.

11

A DERSA era a antiga empresa responsável pelo Porto de São Sebastião, a qual realizava operações e atividades
próprias de Autoridade Portuária.
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O regime de sucessão de funcionários deu-se mediante à incorporação de todo o
histórico das obrigações e dívidas trabalhistas, bem como do histórico dos funcionários: sua
data de admissão, direitos, cargos etc. Já o processo de reintegração de funcionários
vinculados à CDSS deu-se mediante ação judicial contra a Dersa, em que esses funcionários
foram reintegrados aos seus cargos originais da Dersa, agora sob domínio da CDSS. Nesse
âmbito, um problema de cunho trabalhista foi enfrentado pela Autoridade Portuária: o desvio
de função, oriundo da sucessão e reintegração de funcionários antigos da Dersa, alocados, em
sua maioria, em cargos de operação, mas que atualmente não exercem essas atividades.
Atualmente, quase 60% da equipe é formada por antigos funcionários da Dersa.
Foi destacado pela Autoridade Portuária que existe um plano de cargos e salários.
Porém, esse plano ainda não está homologado, pois, embora já tenha sido aprovado pelo
Conselho, ainda não foi aprovado pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São
Paulo.
No que se refere à escolaridade dos funcionários, cerca de 45% do total possuem
ensino médio e 27% possuem ensino superior. O Gráfico 27 apresenta a proporção de pessoal
por grau de escolaridade.

Gráfico 27 – Proporção de pessoal por grau de escolaridade da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Cia Docas de São Sebastião possui um volume significativo de funcionários na faixa
etária acima de 50 anos (51%). A Companhia não possui um plano de demissão voluntária, mas
a expectativa é de que ele seja adotado no início de 2018, acarretando a saída de 22
funcionários. No Gráfico 28 pode ser visualizada a distribuição de pessoal por faixa etária.
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Gráfico 28 – Distribuição de pessoal por faixa etária da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A faixa etária dos funcionários da Companhia relaciona-se com o volume de admissões
ao longo do tempo. O volume de pessoal admitido por ano é apresentado no Gráfico 29.

Gráfico 29 – Quantitativo de pessoal admitido ao longo do tempo da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O último concurso para a entrada de novos colaboradores foi realizado no ano de
2011, por meio do Edital nº 002/2011, que foi pulicado no Diário Oficial Eletrônico em
02/07/2011. Esse Edital visou a contratação de 15 agentes de segurança portuária. Em
novembro de 2013, o concurso foi prorrogado por dois anos e não há previsão para a
realização de um próximo concurso. O percentual de evasão do último concurso realizado pela
Companhia Docas São Sebastião foi de 40% a 50%.
No que se refere à capacitação de pessoal, o Porto de São Sebastião possui um
planejamento formal de treinamento e capacitação para os seus funcionários. Entretanto, os
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treinamentos ocorrem por demanda e as necessidades de treinamento são levantadas pelos
gerentes das áreas, que decidem quem deve participar e quais treinamentos são necessários.
Em 2017, não foram disponibilizados recursos para treinamentos. O número total de
capacitações subsidiadas entre 2013 e 2016 é apresentado na Tabela 64.
Capacitação
Ano

Participantes

Total de subsídio por ano (R$)

2013
2014

5
36

3.280,00
61.000,00

2015
2016

67
10

121.790,00
3.000,00

Não identificado

73

137.980,00

Tabela 64 – Capacitações subsidiadas de 2013 a 2016 da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 65 apresenta a quantidade de cursos de graduação subsidiados nos últimos
anos (2013 a 2016). Observa-se que somente no ano de 2014 houve o ingresso de funcionários
nesse tipo de curso.
Graduação
Ano de início
2014

Participantes

Total de subsídio por ano (R$)

2

1.915,20

Tabela 65 – Cursos de graduação subsidiados entre 2013 e 2015
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 66 apresenta a quantidade de cursos de pós-graduação subsidiados durante o
período de 2013 a 2015. Salienta-se que em 2016 não houve o ingresso de nenhum
funcionário em curso de pós-graduação.
Pós-Graduação
Ano de início

Participantes

Total de subsídio por ano (R$)

2013

2

1.920,00

2014

6

12.840,00

2015

2

16.000,00

Tabela 66 – Cursos de pós-graduação subsidiados de 2013 a 2015
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com os dados fornecidos pela Companhia Docas de São Sebastião, os
treinamentos e capacitações realizados nesse período abrangeram diversas áreas, desde
cursos de informática, cursos de idiomas, segurança do trabalho e gestão até cursos de MBA,
graduação e pós-graduação. Os cursos não são executados pela CDSS, mas sim por empresas,
escolas e universidades. A Figura 111 apresenta o diagnóstico do Programa de Capacitação da
Companhia. Nesse diagnóstico, a partir de um modelo referencial, é identificada a presença ou
ausência de uma série de atividades associadas a quatro etapas inerentes ao fluxo de
capacitação de pessoal: i) mapeamento de competências; ii) planejamento das capacitações;
iii) execução das capacitações; e iv) resultados das capacitações.
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Figura 111 – Processo e características de capacitação de pessoal da CDSS
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A próxima seção apresenta uma análise financeira do Porto de São Sebastião.
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8.5. ANÁLISE FINANCEIRA
A análise financeira foi realizada com base nos demonstrativos da Companhia Docas de São
Sebastião (CDSS)12, que se utiliza de um modelo de contabilidade pelo regime de competência.
Assim, a CDSS dispõe de demonstrativos que permitem o cálculo da totalidade dos indicadores
financeiros.
Avaliando a aderência da Autoridade Portuária às ações de modernização da gestão
portuária propostas pela SNP/MTPA, observou-se que a Autoridade Portuária ainda não possui uma
sistemática de custeio implantada e ainda não adotou o plano de contas padrão do setor portuário,
instituído pela SNP/MTPA e pela ANTAQ. A CDSS informou que esse plano de contas será implantado
em 2018.
A seguir, é apresentada a análise dos indicadores financeiros da Autoridade Portuária
e, em seguida, são analisados seus gastos, receitas e investimentos. Os dados utilizados nesta
seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros dos anos de 2012 a 2016 fornecidos
pela CDSS, por meio de questionário on-line, quais sejam: demonstrativos de resultado de
exercício, balanços patrimoniais, fluxos de caixa, balancetes analíticos, resumos de execução
orçamentária e propostas de investimentos futuros.

8.5.1. INDICADORES FINANCEIROS
8.5.1.1. Indicadores de Liquidez
Os indicadores de liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em
decorrência da existência ou não de solidez financeira que garanta o pagamento dos
compromissos assumidos com terceiros. Na análise, foram considerados os indicadores de
liquidez corrente, geral e imediata. O Gráfico 30 apresenta a evolução desses indicadores.

12

A transição do DERSA para a CDSS ocorreu antes do histórico financeiro analisado. Assim, os dados aqui
analisados tratam apenas da CDSS.
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Gráfico 30 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a empresa honrar
imediatamente seus compromissos de curto prazo, ou seja, relaciona o valor disponível em
caixa com o passivo circulante da empresa. Nos cinco anos analisados, houve variações
positivas e negativas no indicador, sendo a maior diferença observada de 2013 para 2014, ano
em que se obteve o maior nível registrado, no valor de 1,39, aumento de 178% em relação ao
ano anterior. Já em 2015 e 2016 os indicadores tomaram uma tendência de queda, sendo que
em 2016 foi registrado o menor valor: 0,12. Esse valor significa que há R$ 0,12 de recurso
disponível em caixa para cada R$ 1,00 de conta a pagar no curto prazo (passivo circulante). A
queda observada em 2016 pode ser explicada devido à conta “Tesouro do Estado” (verba para
investimentos) no ativo circulante ter sido zerada e pelo aumento de R$ 4 milhões na conta
“Fornecedores” do passivo circulante, além da abertura de crédito especial, também creditada
no passivo circulante, que, segundo a nota explicativa número 20 do Relatório da
Administração, foi usada para honrar a conta de “Salários a Pagar”, no valor de R$ 1,6 milhões
no ano de 2016.
O indicador de liquidez corrente, por sua vez, verifica a capacidade de pagamento de
dívidas no curto prazo, considerando quanto a empresa possui de ativos circulantes totais
(realizáveis dentro do prazo de um ano mais recursos em caixa) para cada unidade monetária
de dívida com terceiros no mesmo período (passivo circulante). Observa-se que o maior
desempenho desse indicador foi no ano de 2014, com o valor de 2,62. Isso significa que a
empresa possuía R$ 2,62 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo circulante. O menor
valor ocorreu no ano de 2016, ano em que houve uma diminuição no ativo e um aumento no
passivo. Nesse ano, a empresa possuía R$ 0,35 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de passivo
circulante. A queda observada em 2016, conforme apontado anteriormente, pode ser
explicada devido à conta “Tesouro do Estado” (verba para investimentos) no ativo circulante
ter sido zerada, pelo aumento na conta “Fornecedores” do passivo circulante e pela abertura
de crédito especial para serem utilizados nos “Salários a Pagar”. Além disso, no ativo
circulante, outro fator que influenciou a queda do indicador de liquidez corrente foi a provisão
para devedores duvidosos no valor de R$ 2 milhões, constituída pela empresa por ter baixa
expectativa no recebimento desse montante. A provisão reduz o valor da conta “Clientes” do
ativo circulante, causando a diminuição do ativo.
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Por fim, quanto ao índice de liquidez geral, esse representa a capacidade de a
empresa honrar seus deveres e compromissos já assumidos de médio e longo prazos.
Comparado aos demais indicadores de liquidez, o indicador de liquidez geral foi o que
apresentou maior constância durante os anos. Em 2012, 2013 e 2016, esse indicador situou-se
abaixo de 1 (entre 0,79 e 0,71), sendo 0,76 em 2016. Em 2015, o indicador situou-se acima de
1, no valor de 1,07, enquanto no ano de 2014 foi constatado o maior valor, de 1,21, o que
significa que o Porto possuía R$ 1,21 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para
cada R$ 1,00 de dívidas.
Em suma, com a análise dos indicadores de liquidez da CDSS, observou-se que as
contas de “aplicações financeiras” e “provisão para devedores duvidosos” no ativo circulante,
e as contas “fornecedores” e “salários a pagar” no passivo circulante são as que tiveram maior
influência nos resultados do ano mais recente, 2016. Nesse ano, a empresa apresentou valores
de liquidez inferiores a 1, indicando um possível risco de inadimplência.

8.5.1.2. Indicadores de Estrutura de Capital
Os indicadores de estrutura de capital evidenciam a relação entre o capital próprio
da empresa e o capital de terceiros. No Gráfico 31 são apresentados os indicadores de
endividamento geral, participação de capitais de terceiros e imobilização do patrimônio líquido
no período de 2012 a 2016.

Gráfico 31 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O índice de endividamento geral aponta o percentual aplicado em ativos com
recursos obtidos de terceiros. Em todos os anos analisados, o índice ficou inferior a 1, o que
indica uma baixa dependência da empresa em relação ao capital de terceiros. O indicador de
endividamento geral variou de 0,16 em 2012 para 0,07 em 2016, uma variação de 0,09 pontos
percentuais (p.p.). O resultado de 2016 demonstra que a empresa possuía 7% dos seus ativos
adquiridos com capital de terceiros, por exemplo.
O índice de participação de capitais de terceiros, por sua vez, indica a dependência
em relação a recursos de terceiros, ou seja, relaciona o passivo total com o patrimônio líquido
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da empresa. Com o crescimento de 547% do patrimônio da Companhia Docas de São
Sebastião no período de 2012 a 2016, aliado ao aumento de 133% do passivo total, o indicador
apresentou uma tendência de diminuição ao longo dos anos.
O indicador de imobilização do patrimônio líquido, por fim, reflete o nível de
engessamento dos recursos próprios, ou seja, quanto do patrimônio líquido da empresa está
alocado em ativos permanentes. Observa-se que o indicador permaneceu próximo de 1,
indicando que a CDSS pode vir a ter uma maior dependência dos recursos de terceiros para
poder executar suas atividades.
Observa-se que o desempenho dos indicadores de estrutura do capital foi
influenciado pelo aumento do ativo permanente da empresa, o qual aumentou 532% ao longo
do período analisado, devido ao aumento na conta “Imobilizado em andamento”, que advém
das obras de ampliação do Porto, variando de R$ 13 milhões em 2012 para R$ 193 milhões em
2015. Em 2016, o valor do “Imobilizado em andamento” foi repassado à conta “Obras
terraplanagem”, ficando no valor de R$ 219 milhões. Já o patrimônio líquido obteve um
aumento de 547%, decorrente principalmente da integralização de capital social de 2012 para
2013 no valor de R$ 13 milhões, e do adiantamento para “Futuro Aumento de Capital”, no
valor R$ 278 milhões, que foram recebidos pelo acionista majoritário “Fazenda do Estado de
São Paulo”, segundo indicado na nota explicativa 17 do Relatório de Administração da CDSS de
2016.

8.5.1.3. Indicadores de Rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida de eficiência do capital
investido. São eles: rentabilidade do patrimônio líquido, rentabilidade dos investimentos, giro
do ativo e margens bruta, operacional e líquida.
O indicador de rentabilidade do patrimônio líquido analisa a relação entre o valor do
lucro líquido e os valores do patrimônio líquido. O indicador de rentabilidade dos
investimentos, por outro lado, analisa a relação entre o valor do lucro líquido e os valores do
ativo total. O Gráfico 32 apresenta a trajetória dos valores desses dois indicadores durante os
anos de 2012 a 2016.
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Gráfico 32 – Evolução dos indicadores rentabilidade do patrimônio líquido e
rentabilidade dos investimentos (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar de um grande aumento do ativo total e do patrimônio líquido, identificados
pelos indicadores anteriores, o lucro líquido da CDSS vem apresentando um ritmo de queda:
saiu de R$ 828 mil em 2012 para -R$ 11,9 milhões em 2016, diminuindo 1.539% no período.
Desde 2014, o lucro líquido da CDSS encontra-se negativo, tendo prejuízo de R$ 4,6 milhões
em 2014, R$ 6,9 milhões em 2015 e R$ 11,9 milhões em 2016. Dessa forma, devido ao valor do
lucro líquido, os indicadores de rentabilidade dos investimentos e do patrimônio líquido
passaram a ser negativos de 2014 em diante.
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Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 33 apresenta a trajetória do indicador nos anos
em análise.

Gráfico 33 – Evolução do indicador de giro do ativo (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Esse indicador mensura a quantidade de receita obtida com os ativos disponíveis, de
forma que pode ser interpretado como uma medida da eficiência desses ativos. Ele numera
quantas vezes as vendas representam o valor do ativo.
Nos cinco anos observados, o indicador obteve uma queda constante, caindo de 0,38
giros em 2012 para 0,05 giros em 2016, o que significa uma diminuição no poder de geração
de receitas de ano para ano. A queda desse indicador deve-se ao grande aumento do ativo
permanente, o que ocasionou um aumento no total do ativo, sem proporcional aumento das
receitas.
O Gráfico 34 apresenta a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional e
líquida.

Gráfico 34 – Indicadores de margem (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O indicador de margem bruta mede a lucratividade auferida por nível de receita
operacional, ou seja, considera o lucro bruto frente à receita operacional líquida. Já os
indicadores de margem operacional e líquida consideram o lucro operacional e líquido,
respectivamente, em relação à receita operacional líquida.
De 2012 a 2016, os indicadores sofreram variações decorrentes de diferentes fatores
que impactaram a lucratividade da CDSS. O indicador de margem bruta, que infere o quanto
da receita operacional líquida foi revertida em lucro bruto, manteve-se acima das demais
margens, variando entre 0,30 a 0,51 de 2012 a 2014. Em 2015 e 2016, o indicador esteve entre
0,00 e 0,01, devido a uma grande diminuição no lucro bruto. O lucro bruto diminuiu devido à
conta dedutiva de custos operacionais terem aumentado R$ 4 milhões de 2014 para 2015.
A margem operacional manteve-se muito próxima de zero ou negativa nos últimos
cinco anos, o que indica que, descontadas as despesas administrativas, pouco sobrou de lucro
operacional. Já o indicador de margem líquida sofreu a maior queda no período, 0,83 p.p. de
2012 para 2016, passando de 0,04 para -0,79.
Em complemento aos índices analisados, o lucro líquido dos exercícios do período em
valores correntes é apresentado no Gráfico 35.

Gráfico 35 – Lucro líquido – em valores correntes (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A partir de 2014, o lucro da empresa tornou-se negativo. Esse prejuízo pode ser
explicado pela diminuição das receitas de serviços prestados durante os anos que, segundo as
notas explicativas, foram decorrentes de conclusões de projetos offshore e também de apoio
marítimo que demandavam movimentação de importação e exportação de tubos de aço para
a construção das plataformas. Além disso, em 2015, ocorreu o fim das operações da
arrendatária Schahin Engenharia S.A. dentro do Porto Organizado, o que implicou na redução
da movimentação de cargas.
Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e despesas da
CDSS durante o período em análise.
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8.5.2. ANÁLISE DOS GASTOS E DAS RECEITAS DA AUTORIDADE PORTUÁRIA
A totalidade das receitas e gastos da CDSS e suas respectivas trajetórias, relacionadas
com a movimentação total, são apresentadas no Gráfico 36.

Gráfico 36 – Receitas e gastos em milhões de R$ (corrigido pelo IGP-M) – eixo esquerdo; e movimentação
total em milhares de t – eixo direito – CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A partir de 2014 os gastos totais da CDSS superaram suas receitas, sendo a diferença
entre eles ampliada nos últimos anos. Em 2014, a margem estava negativa em R$ 6,8 milhões
e, em 2016, passou para R$ 15,7 milhões negativos, gerando um aumento negativo de 131,5%.
Em 2016, devido aos resultados negativos, a CDSS realizou ações como abertura de crédito
especial, além de ter se tornado dependente de recursos do Tesouro do Estado.
A seguir, analisa-se a composição dos gastos e das receitas da CDSS, bem como as
suas relações com a movimentação do Porto Organizado (gastos e receitas unitários). Buscase, dessa forma, identificar os principais destinos dos gastos e as principais fontes de receita da
Autoridade Portuária.
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8.5.2.1. Gastos
O Gráfico 37 apresenta a trajetória dos gastos da CDSS no período mencionado, com
valores atualizados para o ano de 2016 com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Gráfico 37 – Gastos em valores reais eixo esquerdo; e movimentação total em milhares de t – eixo direito
–– CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em relação aos gastos, o ano de 2015 apresentou o maior montante incorrido pela CDSS,
de R$ 32 milhões, sendo R$ 1 milhão a mais do que em 2016, quando se observou o segundo maior
montante. As contas de gastos totais da CDSS são divididas em custos operacionais, despesas
administrativas e gerais, e despesas financeiras. Os custos operacionais e as despesas administrativas
representam mais de 97% da composição em todos os anos analisados.
Os custos operacionais, que envolvem gastos com pessoal e encargos, utilidades, serviços e
materiais, depreciação e amortização, despesas com ocupação, cessão de pessoal e custos diversos,
corresponderam, em média, a 53,6% dos gastos totais da CDSS nos últimos anos, enquanto que as
despesas administrativas corresponderam a 45%. As despesas administrativas envolvem, além das
contas já citadas nos custos operacionais, as contas “reversão de ajuste a valor presente”, “provisão
de devedores duvidosos”, “gastos com pessoal e encargos” e “depreciações/amortizações”, sendo as
duas últimas as mais relevantes.
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Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 38, com valores
atualizados para 2016 com base no IGP-M.

Gráfico 38 – Gastos unitários em valores reais (R$/t) do Porto Organizado de São Sebastião eixo
esquerdo; e movimentação total em milhares de t – eixo direito – CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Analisando-se os custos totais unitários, percebe-se um aumento significativo de
2012 para 2013, uma estabilidade de 2013 a 2015 e um novo aumento em 2016. O aumento
de 2012 para 2013 deveu-se ao aumento da conta “Serviços de Terceiro”, dos custos
operacionais e das despesas administrativas e gerais. Já o aumento observado em 2016 foi
decorrente do aumento das despesas administrativas e gerais, relacionado possivelmente à
provisão para devedores duvidosos.

8.5.2.2. Receitas
O Gráfico 39 apresenta a evolução das receitas da CDSS, com valores atualizados
para 2016 com base no IGP-M.
As receitas da CDSS são auferidas em grande parte pela arrecadação tarifária, que
compõe a receita operacional líquida. A conta representa mais de 95% das receitas em todos
os anos analisados, o que pode representar pouca segurança na garantia de ganhos, pois a
arrecadação tarifária varia de acordo com a movimentação de cargas no Porto.
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Gráfico 39 – Receitas em valores reais e movimentação do Porto Organizado de São Sebastião - eixo
esquerdo; e movimentação total em milhares de t – eixo direito – CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De 2012 para 2013 observou-se um trade-off entre a movimentação e as receitas,
pois o crescimento de 14% das receitas foi acompanhado por uma reversão da movimentação,
que diminuiu 26% nesse período. A partir de 2014, as receitas diminuíram, em média, 19% ao
ano, devido à redução da taxa de ocupação dos grupos de produtos que mais utilizam a
infraestrutura portuária, citando-se como exemplo as cargas siderúrgicas. Outro importante
fato que influenciou nessa queda foi o não pagamento da dívida que a empresa Schahin
Engenharia S.A. possui com a CDSS.
As tabelas tarifárias do Porto de São Sebastião são definidas da seguinte forma:
»
»
»
»
»

Tabela I – Utilização da infraestrutura de acesso aquaviário
Tabela II – Utilização das instalações de acostagem
Tabela III – Utilização da infraestrutura terrestre
Tabela IV – Utilização das instalações de armazenagem de carga
Tabela V – Acessórios de infraestrutura

A tabela IV foi a que apresentou maior variação nos anos analisados, diminuindo em
média 31% ao ano desde 2014. Segundo relatório da administração da CDSS, a redução se deve à
desaceleração da economia, que tem gerado uma diminuição da arrecadação tarifária. No Gráfico
40 são apresentados os totais de arrecadação por tabela tarifária no período de 2012 a 2016.
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Gráfico 40 – Receita auferida por tabela tarifária no Porto Organizado de São Sebastião – CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda segundo o relatório da administração da CDSS, as exportações tiveram uma
significante queda, enquanto as importações obtiveram aumento. As receitas auferidas por tonelada
movimentada são apresentas no Gráfico 41, com os valores atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 41 – Receitas unitárias em valores reais (R$/t) eixo esquerdo; e movimentação total em milhares
de t – eixo direito – CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar de haver queda de movimentação, em 2013 observou-se um aumento da
receita unitária, devido ao aumento das receitas com armazenagem de cargas siderúrgicas
destinadas às plataformas offshore. A partir de 2014, a demanda por armazenagem desse tipo
de carga foi diminuída. Em termos reais, observa-se que as receitas totais unitárias
mantiveram um decréscimo médio de 19% ao ano no período analisado. Tal decréscimo foi
influenciado, principalmente, pela queda da arrecadação com a tabela de armazenagem: de
2013 para 2016, a receita de armazenagem diminuiu 72%.
O Gráfico 42 apresenta a margem de contribuição (receitas deduzidas dos gastos) por
tonelada de carga movimentada. Os valores monetários foram atualizados ao valor de 2016
com base no IGP-M.
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Gráfico 42 – Margem de contribuição unitária – eixo esquerdo; e movimentação total em milhares de t –
eixo direito – CDSS (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A margem de contribuição unitária da CDSS, a partir de 2014, tem se apresentado
negativa e em queda, sendo 2016 o ano com a maior margem negativa, de -R$ 25,82/t. Essa
diminuição é explicada por fatores já mencionados, como a diminuição do volume de cargas e
a provisão para devedores duvidosos.

8.5.3. INVESTIMENTOS
Os investimentos realizados no Porto Organizado de São Sebastião por parte de sua
Autoridade Portuária são empregados em melhorias de infraestrutura portuária, aquisição de
softwares, sistemas de segurança, sistemas de combate a incêndio, construções de edificações
de controle operacional, construções e pavimentações de pátios. Nos últimos cinco anos,
foram executados, em média, 66% do total orçado para investimento no Porto de São
Sebastião. Porém, é possível destacar que, a partir de 2014, o percentual de execução sempre
esteve acima de 79% do valor orçado. No Gráfico 43 são apresentados esses valores que, para
serem comparáveis ao longo do tempo, foram atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 43 – Histórico do montante de investimento público no Porto de São Sebastião (valores
atualizados para 2016 pelo IGP-M) (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O ano de 2012 apresentou a maior diferença entre o valor orçado e o valor executado,
sendo que, do total orçado, apenas 14% foi realizado. Já 2013 concentrou o maior volume de
investimentos executados no Porto de São Sebastião, os quais representaram 67% do total orçado.
Os principais investimentos realizados nesse ano foram em adequações na estrutura do cais, com
valor de R$ 66 milhões, e no projeto básico e executivo para a ampliação das instalações portuárias
(estaqueamento do Pátio 4, ponte e píer), no valor de R$ 33 milhões. Nos anos seguintes ocorreu
uma redução no montante de investimentos, sendo 2016 o ano com o menor investimento, tendo
sido executados R$ 10 milhões, correspondendo a 79% do investimento orçado. Já em 2015
observou-se a maior porcentagem na relação entre valor orçado e valor executado (87%). A
diminuição no montante de investimentos em 2014, 2015 e 2016 pode ser explicada por um
recebimento menor de recursos financeiros da Fazenda do Estado de São Paulo.
A Tabela 67 apresenta os principais investimentos executados durante os anos analisados.
Projeto

Valor do
investimento

Ano

Adequação de estrutura do cais.

R$ 66.224.201,00

2013

Projeto básico e executivo para ampliação das instalações portuárias (estaqueamento
do Pátio 4, ponte e píer).
Projeto ORACLE - software, hardware (servidores).

R$ 32.970.789,00

2013

R$ 8.030.691,00

2013

Recuperação e adequação do pavimento do Pátio 1 e do pavimento dos armazéns 4, 5
e 6 do Porto.
Estruturação e implantação de uma base de Pronto Atendimento a situações de
emergência de natureza ambiental mediante capacitação de mão de obra para
interagir em ocasiões de sinistro de natureza ambiental.
Adequações na estrutura do cais.

R$ 5.176.595,00

2013

R$ 2.813.333,00

2013

R$ 47.365.437,00

2014

R$ 12.812.814

2014

R$ 6.542.815,00

2014

Projeto básico e executivo para ampliação das instalações portuárias (estaqueamento
do Pátio 4, ponte e píer).
Recuperação e adequação do pavimento do Pátio 1 e do pavimento dos armazéns 4, 5
e 6 do Porto.
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Projeto

Valor do
investimento

Ano

Projeto ORACLE - software, hardware (servidores).

R$ 5.546.276,00

2014

Execução da iluminação do Pátio 3 alfandegado.

R$ 5.240.012,00

2014

Implantação do sistema de segurança ISPS Code - obrigatório por norma da Receita
Federal e Comércio Exterior.
Estruturação e implantação de uma base de Pronto Atendimento a situações de
emergência de natureza ambiental mediante capacitação de mão de obra para
interagir em ocasiões de sinistro de natureza ambiental. Atender as condicionantes da
LO.
Projeto ORACLE - software, hardware (servidores).

R$ 4.845.650,00

2015

R$ 3.671.727,00

2015

R$ 3.532.850,00

2015

Adequação de pavimento da via de acesso ao cais e "entrada" do Pátio 3.

R$ 3.990.090,00

2015

Instalação da rede de combate a incêndio do Porto.

R$ 2.585.476,00

2015

Cerca e drenagem da divisa do Pátio 3 e 4.

R$ 1.620.749,65

2016

Elaboração do Plano Básico Ambiental - PBA (participativo).

R$ 1.500.000,00

2016

Implantação dos Planos de Gerenciamento de Riscos e Contingências da Autoridade
Portuária, com apoio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Implantação dos planos de monitoramento da qualidade ambiental, gestão ambiental
e educação ambiental, com apoio da Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas
(FUNDESPA).
Contratação de consultoria especializada para implementação do Sistema de Gestão
Integrado (SGI) (ISO 9.001 e OHSAS 18.001).

R$ 2.450.000,00

2016

R$ 1.900.000,00

2016

R$ 700.000,00

2016

Tabela 67 – Principais investimentos do Porto de São Sebastião (2013-2016)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No ano de 2013, ocorreu um total de 31 ações de investimentos. Já em 2014 o total passou
para 63. Em 2015, o número subiu para 81, porém com valores monetários menores do que os
verificados nos anos anteriores. No ano de 2016, as ações de investimento diminuíram para apenas
18.
A Tabela 67 buscou apresentar os cinco maiores investimentos executados nos anos
de 2013 a 2016. Percebe-se uma repetição nos projetos, que foram executados durante os
diversos anos analisados. Como citado anteriormente, os projetos são focados em melhoria de
infraestrutura e em aquisição de softwares. Os projetos executados durante os anos de 2013 a
2016 foram: Adequação de estrutura do cais, Projeto básico e executivo para ampliação das
instalações portuárias, além de recuperação e adequação de pavimentos, projeto de software
e hardware (ORACLE) e uma estruturação e implantação de uma base de Pronto Atendimento
a situações de emergência de natureza ambiental.
A Tabela 68 elenca os projetos e ações previstos para o Porto de São Sebastião nos
anos de 2016 a 2019, além de outros anos à frente ainda não definidos, sendo apresentados os
valores dos investimentos, os anos de início e o escopo e a justificativa de cada projeto.
Destacam-se a construção de uma nova guarita de acesso secundário ao Porto em 2017 e 2018
(R$ 20 milhões), de um novo berço público (R$ 45 milhões entre 2017 e 2018) e, a partir de
2019, de um novo gate principal e da perimetral portuária (R$ 316 milhões). Ainda será
realizada a implementação do Plano Básico Ambiental (R$ 30 milhões entre 2017 e 2018) e
estabelecida uma equipe para gerenciamento, supervisão e apoio à fiscalização das obras de
arrendamento a partir de 2017 (R$ 19 milhões).
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Objeto
Gerenciamento, supervisão e apoio à fiscalização.
Fabricação de duas balizas de sinalização do canal.

Valor total do
contrato (R$)
18.794.893,52

2016 (R$)

Demais anos
(R$)

2017 (R$)

2018 (R$)

2019 (R$)

-

4.698.723,38

4.698.723,38

4.698.723,38

4.698.723,38

660.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

-

-

Cerca e drenagem da divisa dos pátios 3 e 4.

2.467.663,65

1.620.749,65

846.914,00

-

-

-

Batimetria e dragagem de manutenção de calado do Porto de São Sebastião.

6.148.000,67

-

2.488.000,67

80.000,00

3.500.000,00

80.000,00

Instalação de iluminação LED no Pátio 1.

4.799.634,42

-

4.799.634,42

-

-

-

6.500.000,00

-

4.300.000,00

2.200.000,00

-

-

19.800.000,00

-

10.800.000,00

9.000.000,00

-

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

-

-

Instalação do Centro de Atendimento a Emergências do Porto de São
Sebastião (CEATE), conforme projeto de ampliação da Planave.

13.000.000,00

-

6.500.000,00

6.500.000,00

-

-

Complementação da pavimentação do Pátio 3 não alfandegado – Asfalto.

10.594.916,00

-

10.594.916,00

-

-

-

850.000,00

-

850.000,00

-

-

-

280.000,00

280.000,00

-

-

-

-

6.700.000,00

-

3.800.000,00

2.900.000,00

-

-

Instalação dos berços 301 e 302 da bacia interna do cais e pavimentação da
retroárea local.
Construção de nova guarita de acesso secundário ao Porto e estacionamento
de carros, conforme projeto Planave.
Instalação de armazém para cargas "Despacho de Trânsito Aduaneiro (DTA)".

Instalação de prédio da manutenção na área do Porto.
Instalação de luminária LED no setor administrativo da subsede para
economia de energia.
Área para estacionamento de caminhões com edificação de apoio e
pavimentação.
Aumento da plataforma do cais em 18 m direção Norte e alinhar dolfim 1.
Atender ao aumento dos navios Ro-Ro.
Licenciar local para lançamento de material dragado.

2.800.000,00

-

1.800.000,00

1.000.000,00

-

-

12.000.000,00

-

8.000.000,00

4.000.000,00

-

-

Construção do novo berço público B4.

44.951.346,00

-

8.990.269,00

35.961.077,00

-

-

610.000,00

610.000,00

-

-

-

-

6.100.000,00

-

3.900.000,00

2.200.000,00

-

-

580.000,00

580.000,00

-

-

-

-

2.850.000,00

-

-

2.850.000,00

-

-

470.000,00

470.000,00

-

-

-

-

Construção de flutuante para desembarque de pessoas.
Instalação de lâmpada LED no Pátio 1 e cais.
Instalação de gerador de energia.
Complemento ISPSCODE (câmeras de controle de velocidade, operação etc.).
Sinalização.
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Objeto
Manutenção preventiva de estacas e tubulões do cais.
Gate principal + perimetral portuária.
Adequação do separador de água e óleo.
Área operacional de apoio.

Valor total do
contrato (R$)

2016 (R$)

2017 (R$)

2018 (R$)

Demais anos
(R$)

2019 (R$)

10.600.000,00

-

8.500.000,00

2.100.000,00

-

-

316.000.000,00

-

-

-

79.000.000,00

237.000.000,00

1.715.000,00

590.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

-

16.890.000,00

-

-

10.580.000,00

6.310.000,00

-

Fornecimento e instalação de braço de carregamento ("pau de carga") no
acesso à rampa do CEATE.
Elaboração participativa do Plano Básico Ambiental (PBA).

360.000,00

360.000,00

-

-

-

-

3.120.749,65

1.500.000,00

1.620.749,65

-

-

-

Aquisição de equipamentos complementares para estruturação do CEATE.

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

-

-

150.000,00

-

150.000,00

-

-

-

4.075.000,00

-

4.075.000,00

-

-

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

-

-

-

30.000.000,00

-

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

1.192.354,00

-

1.192.354,00

-

-

-

150.000,00

-

150.000,00

-

-

-

700.000,00

700.000,00

-

-

-

-

12.250.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

9.500.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

600.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

Contratação de empresa especializada para implementação do plano de
controle de vetores e fauna sinantrópica do Porto de São Sebastião.
Desenvolvimento e implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, incluindo: Programa de coleta seletiva; Gestão da central de
armazenamento temporário de resíduos; e Programa de manutenção e
limpeza de sistema de drenagens.
Aquisição de equipamento do tipo "estação meteorológica", equipamentos
de medição oceanográfica, equipamentos de monitoramento da qualidade
do ar.
Implementação do Plano Básico Ambiental.
Adequação da área de preservação do manguezal e construção do local de
visitação pública monitorada para educação ambiental (Projeto do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)).
Atendimento a condicionantes ambientais LO 908/2010. Contratação de
empresa para realização de auditoria ambiental externa CONAMA 306.
Contratação de consultoria especializada para implementação do Sistema de
Gestão Integrado (SGI) - ISO 9.001 e OHSAS 18.001.
Implantação dos Planos de Gerenciamento de Riscos e Contingências da
Autoridade Portuária, com apoio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Implantação dos Planos de Monitoramento da Qualidade Ambiental, Gestão
Ambiental e Educação Ambiental, com apoio da Fundação de Estudos e
Pesquisas Aquáticas (FUNDESPA).
Consultoria especializada em segurança e medicina do trabalho.
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Valor total do
contrato (R$)

Objeto
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

160.000,00

Equipamento de Proteção Coletiva.
Equipamento de sinalização viária.
Treinamentos especializados (CIPA, Segurança em Instalação Elétrica
Energizada, Segurança no Sistema Elétrico de Potência, Transporte de
Máquinas e Equipamentos e Trabalho em altura).
Avaliações e análises ocupacionais.
Total
Previsto no PPA

2016 (R$)

2017 (R$)

2018 (R$)

2019 (R$)

Demais anos
(R$)

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

-

140.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

-

450.000,00

300.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

200.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

160.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

-

574.369.558,00

11.895.750,00

113.366.561,00

104.379.800,00

98.598.723,00

246.128.723,00

51.400.340,00

11.895.750,00

12.525.035,00

13.157.549,00

13.822.006,00

-

Tabela 68 – Propostas de investimentos no Porto de São Sebastião de 2016 a 2019
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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9. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de São
Sebastião, de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados nele. A análise abrange
todas as áreas temáticas abordadas neste documento, incluindo questões operacionais, de
capacidade, acessos, expectativas acerca da movimentação de cargas, meio ambiente e gestão.
A análise SWOT, que também é contemplada neste documento, consiste em
identificar os pontos fortes (Strengths) e fracos (Weaknesses) no ambiente interno do
Complexo Portuário, os quais influenciam na situação atual do Complexo, bem como as
oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats) no seu ambiente externo, que tendem a
atuar no futuro. A partir do mapeamento desses itens, é possível elaborar estratégias para
aproveitar as oportunidades identificadas e mitigar as ameaças existentes, potencializando as
forças e minimizando os efeitos dos pontos fracos do Complexo Portuário.

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

9.1.1. FORÇAS
» Perfil multifuncional das instalações do Complexo Portuário: o Complexo Portuário
possui área e flexibilidade para atender a diversas naturezas de carga.
» Relevância na movimentação de granéis líquidos: o Complexo Portuário de São Sebastião
conta com o Terminal Aquaviário de São Sebastião, especializado na movimentação de
granéis líquidos combustíveis. A existência deste terminal torna o complexo uma
referência para o escoamento desse tipo de carga no Brasil, uma vez que o terminal é
responsável pela movimentação de 50% do volume de petróleo processado no País.
Destaca-se também a proximidade com as bacias petrolíferas de Santos e Campos e com
as refinarias de combustíveis do estado de São Paulo como fator de competitividade para
o Complexo.
» Investimentos previstos para a ampliação do Porto: a Autoridade Portuária do Porto de São
Sebastião possui um projeto de investimento para ampliação da infraestrutura portuária. Está
prevista a construção de um terminal multicargas, com áreas exclusivas para contêineres
(TECON), veículos (TEV) e cargas gerais e granéis líquidos (TGS/TCG). Está prevista a
implantação de cinco novos berços e novos equipamentos para a movimentação de
contêineres. Já para a movimentação de granéis líquidos, será implantado um terminal
especializado (TGL), em águas profundas, com operações ship-to-ship. Com a ampliação, o
Porto de São Sebastião aumentará sua capacidade para atender a diversas demandas do
mercado.
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» O Complexo Portuário é abrigado naturalmente: Ilhabela abriga naturalmente o
Complexo Portuário. Tal característica favorável confere ao Complexo a vantagem de
garantir maior segurança à navegação e reduzir eventuais interrupções causadas por
fatores meteoceanográficos.
» Canal de acesso com boas condições naturais: o canal de acesso do Complexo Portuário
de São Sebastião apresenta profundidades que variam de 16 a 40 metros e largura mínima
de 300 a 550 metros. O canal é subdividido em Barra Norte e Barra Sul, possuindo calados
máximos autorizados de 14 e 23 metros, respectivamente. Tal condição concede uma
vantagem natural ao porto, em virtude de atender às necessidades operacionais
relacionadas à perspectiva futura do crescimento das embarcações sem a necessidade de
dragagens e demais obras de ampliação do canal.
» Capacidade do acesso aquaviário de atender a demanda projetada: considerando a atual
infraestrutura e as regras operacionais atualmente em vigor, a capacidade obtida para o
acesso aquaviário do Complexo Portuário de São Sebastião é superior à demanda
projetada de acessos no horizonte até 2060.
» Condições favoráveis de infraestrutura nas rodovias de acesso à hinterlândia: verifica-se
que os segmentos da Rod. Dom Pedro I, Rod. Presidente Dutra, Rd. Ayrton Senna, Rod.
dos Tamoios e SP-055 situados na hinterlândia do Complexo Portuário apresentam,
majoritariamente, boas condições de conservação do pavimento e das sinalizações
verticais e horizontais, que contribuem para uma melhor trafegabilidade nas vias.
» Condições favoráveis de pavimentação das vias no intraporto: as vias internas do Porto
de São Sebastião apresentam conservação de pavimento em boa situação, sendo a maior
parte delas revestidas com pavimento rígido ou por blocos de concreto intertravados, o
que contribui para a melhor trafegabilidade nas vias e segurança dos usuários.
» Instalações portuárias do complexo com SGI e com certificação ISO 14001: a implantação
do SGI gera eficiência operacional e financeira, mitigação dos impactos ambientais
gerados pela atividade portuária, além da prevenção de riscos à saúde e segurança do
trabalhador. A CDSS já possui SGI implementado, assim como o Terminal Aquaviário de
São Sebastião, sendo certificados pela NBR ISO 14001. Ressalta-se que a certificação da
ISO 14001 é voluntária e o Porto de São Sebastião é o primeiro porto brasileiro a obter tal
certificação. Além disso, seu Índice de Qualidade de Gestão Ambiental em Portos
Organizados (IQGAPO) é o mais alto entre todos os portos brasileiros e continua
aumentando ao longo dos anos.
» Complexo Portuário como referência nacional em responsabilidade ambiental: a CDSS
possui ações de responsabilidade ambiental, destacando-se na gestão ambiental portuária
em nível nacional. Seu IQGAPO é o mais alto entre todos os portos do Brasil e continua
aumentando ao longo dos anos. No Índice de Desempenho Ambiental (IDA) da ANTAQ, as
medidas de Gestão Ambiental tomadas pelas instalações portuárias colocam o Porto como
primeiro colocado em nível nacional. Este fato demonstra a relevância da temática
ambiental para as instalações, trazendo resultados positivos para o Complexo, o meio
ambiente e a comunidade local. Além disso, São Sebastião também foi o primeiro Porto
do Brasil a contar com um Plano de Área de um Porto Organizado aprovado pelo Ibama e
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).
» Complexo Portuário com planos de gerenciamento e de atendimento às emergências: o
Porto Público, assim como o Terminal Aquaviário de São Sebastião possuem PEI e PGR.
Além disso, o Complexo Portuário possui PAM e Plano de Área e faz parte do processo
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APELL do município de São Sebastião. Em relação às estruturas físicas de atendimento, o
Porto de São Sebastião conta com o Centro de Atendimento a Emergências (CEATE) e o
Tebar possui um Grupo Especial de Contingência (GEC). Dessa forma, os riscos referentes
às atividades portuárias no Complexo estão sendo gerenciados, além de possuir
preparação e capacitação para situações de emergência.
» Efluentes domésticos gerados no Complexo Portuário são encaminhados à rede coletora
municipal: no Complexo Portuário, os efluentes sanitários são encaminhados à rede
coletora municipal, de responsabilidade da Sabesp, de forma que não é necessário
implantar uma estação própria de tratamento de esgotos sanitários, reduzindo, desse
modo, os custos do gerenciamento dos efluentes domésticos.
» Ações de investimento em infraestrutura e segurança por parte da Autoridade
Portuária: a CDSS vem, no decorrer dos anos, investindo para aumentar a qualidade das
estruturas operacionais do Porto de São Sebastião, para melhorar a qualidade dos
softwares utilizados e para aprimorar questões de segurança e gestão ambiental. Isso
evidencia uma preocupação da Autoridade Portuária com a manutenção e o
aprimoramento das instalações do Porto. Entre 2013 e 2015, o Porto investiu R$ 119 mi
em adequação de estrutura, R$ 17 mi em softwares e hardwares, e R$ 9 mi na
estruturação de uma base de atendimento a situações de emergência de natureza
ambiental e de segurança do trabalho e de uma rede de combate a incêndio no Porto de
São Sebastião.
» Utilização de um sistema Enterprise Resource Planning (ERP) pela Autoridade Portuária:
a CDSS dispõe do sistema ERP Oracle EBS. Os módulos implantados e em funcionamento
são: Contábil, Financeiro e Business Inteligence (BI), que estão integrados entre si, mas
não estão integrados com sistemas externos. A existência desse sistema permite um
melhor funcionamento das operações no Porto de São Sebastião, contribuindo para a
maturidade da gestão administrativa da Autoridade Portuária.

9.1.2. FRAQUEZAS
» Inoperância dos berços 201, 202, 203 e 204: o Porto de São Sebastião é composto de
cinco berços, porém a movimentação de todas as cargas é realizada através do Berço 101.
Atualmente, não há movimentação de cargas nos berços 202, 203 e 204 devido à falta de
profundidade operacional dos berços, estando em torno de 5 metros. Já em relação ao
Berço 201, não há operações devido ao fluxo de balsas para a travessia entre São
Sebastião e Ilhabela. Diante disso, tem-se a perspectiva de déficit de capacidade de cais no
Porto a partir de 2026, se os quatro berços permanecerem inoperantes.
» Infraestrutura viária insatisfatória nas vias do entorno portuário: apesar de
apresentarem condições de tráfego estáveis, verifica-se que as vias do entorno portuário,
de maneira geral, encontram-se com estado insatisfatório de conservação do pavimento e
da sinalização. A carência de pavimentação e de sinalização adequada nas vias gera
insegurança aos seus usuários, e pode ser um fator causador de acidentes.
» Sinalização horizontal e vertical insatisfatórias no intraporto: as áreas internas portuárias
carecem de sinalização horizontal e, apesar de estar em bom estado de conservação, a
sinalização vertical existente é insuficiente. Ressalta-se que o bom ordenamento dos
fluxos na área interna portuária, com placas de sinalização adequadas e sinalização
horizontal visível, contribuem para que a operação portuária transcorra de forma eficiente
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e diminua as possibilidades de acidentes com pedestres e veículos, mitigando prejuízos
financeiros e maximizando a segurança dos usuários.
Ausência de sistema de agendamento integrado para acesso ao Porto: com o aumento
da movimentação esperada para o Porto de São Sebastião, a implantação de um sistema
de agendamento aliado à instalação de novos equipamentos que visem à automatização
dos gates, bem como à integração dos já existentes e à utilização de pátios adequados ao
estacionamento dos veículos de carga, atua a fim de cadenciar o fluxo de veículos que se
destina às instalações portuárias, evitando a formação de filas nos acessos e permitindo
uma gestão eficiente das operações de carga e descarga.
Inexistência de espaços utilizados como área de apoio logístico: o Complexo Portuário de
São Sebastião carece de uma infraestrutura externa que sirva de apoio à espera de
caminhões, o que, por vezes, ocasiona filas próximas às portarias, dificultando a passagem
dos veículos. Essa situação é crítica na região, uma vez que a maioria das ruas que dão
acesso ao Porto Público são estreitas, não tem acostamento e dispõe de uma
pavimentação insatisfatória, além de existirem restrições quanto ao tráfego de veículos
pesados nas vias do entorno portuário. A existência de áreas e pátios adequados ao
estacionamento de caminhões, com o credenciamento do fluxo de veículos que se
destinam ao Porto, evita a formação de filas nos acessos e contribui para uma gestão mais
eficiente das operações de carga e descarga.
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 impacta negativamente na
realização de estudos e no monitoramento do fluxo de veículos que utilizam as vias do
entorno portuário. Este fato prejudica tanto as ações atuais quanto o planejamento de
futuras políticas de infraestrutura viária para melhoria da trafegabilidade.
Problemas na Gestão de Recursos Humanos (RH) da CDSS: atualmente, muitos dos cargos
da CDSS apresentam desvios de função, decorrentes do processo de reintegração dos
funcionários que faziam parte da DERSA S.A. Em função disso, a empresa enfrenta,
atualmente, alguns processos trabalhistas. Além disso, o plano de cargos e salários da
Companhia ainda não foi aprovado pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado de
São Paulo. Observa-se também que o programa de capacitação da CDSS não comtempla
todas as etapas necessárias. A falta desses instrumentos prejudica a gestão de RH da
empresa, reduzindo oportunidades de desenvolvimento de pessoal e dificultando a
implementação de iniciativas para o aumento da eficiência nos processos administrativos
da Autoridade Portuária.
Deficiência nos instrumentos de planejamento estratégico e comercial da CDSS: a CDSS
não possui um planejamento estratégico estruturado, definindo suas ações por meio do
Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de São Paulo. A Autoridade Portuária
também não dispõe de um sistema de avaliação de desempenho e, apesar de possuir um
setor responsável pela atuação comercial e realizar algumas ações de promoção do Porto,
os resultados dessas ações não são sistematicamente avaliados. A deficiência nesses
processos prejudica o planejamento estratégico e comercial da empresa, dificultando a
implementação de ações para aumentar a lucratividade do Porto.
Indicadores financeiros negativos da CDSS: nos anos de 2014, 2015 e 2016 os indicadores
de margem líquida, margem operacional, margem bruta, rentabilidade dos investimentos
e rentabilidade do patrimônio líquido apresentaram valores negativos, decorrentes da
diminuição de arrecadação da CDSS e do aumento dos custos operacionais. Outros
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indicadores também apresentaram valores próximos de zero. Esses indicadores
evidenciam as dificuldades financeiras da CDSS, tais como o prejuízo líquido nos últimos
três anos e a recente abertura de crédito especial para conseguir pagar os salários dos
funcionários. Essas dificuldades levam a empresa a obter risco de inadimplência.
Baixo nível de recursos alocados em ativo circulante da CDSS: em 2016, apenas 1% dos
ativos da Companhia Docas de São Sebastião estavam alocados em ativo circulante e 4%
estavam em realizável a longo prazo. Os outros 95% dos ativos são permanentes,
compostos por intangível (12%) e imobilizado (83%). Essa proporção causa um
engessamento dos recursos da Autoridade Portuária, podendo comprometer a
disponibilidade de recursos financeiros, bem como aumentar a sua dependência por
capitais de terceiros e o seu endividamento.
Desequilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais da CDSS: nos últimos anos, as
receitas tarifárias da CDSS compreenderam, em média, 95% do valor total arrecadado e a
sua queda ao longo dos anos deveu-se principalmente à diminuição do total de cargas
movimentadas no Porto Organizado, o que levou à diminuição da arrecadação total da
Autoridade Portuária. Isso revela uma dependência da Autoridade Portuária em relação às
receitas tarifárias, as quais são diretamente influenciadas pela movimentação do Porto,
fator exógeno e fora do poder de decisão da CDSS.
Ausência de sistema de custeio implantado na CDSS: a utilização de um sistema de
custeio é muito importante para o gerenciamento da empresa e para o embasamento do
processo de tomada de decisão. Sem esse sistema, não é possível mensurar o peso dos
custos de cada serviço e de cada setor sobre o valor total dos gastos da Autoridade
Portuária. Essa ferramenta é importante para reunir as informações necessárias com o
objetivo de estudar as causas de gastos excessivos e para realizar ações que promovam
uma alocação eficiente dos recursos.
Inconsistências no organograma da CDSS: no organograma apresentado pela Autoridade
Portuária existem setores “soltos”, sem a devida ligação com outros setores da
Companhia. Além disso, também consta no organograma o CAP como um setor interno da
CDSS, mas esse Conselho não é composto apenas por membros da Autoridade Portuária,
não compondo, portanto, a estrutura organizacional da CDSS. Essas inconsistências
podem prejudicar a análise da estrutura organizacional e o desenvolvimento de uma
orientação estratégica de RH.
Responsabilidade da CDSS pela manutenção de parte da superestrutura do Porto: a
CDSS é responsável por manter parte da superestrutura do Porto, caracterizada por
armazéns e pátios que não são arrendados a operadores privados. Essa é uma
característica do modelo de gestão tool port, o qual tem como pontos fracos: i) a
fragmentação da responsabilidade pelo manuseio da carga, o que pode gerar conflitos
entre pequenos operadores; ii) investimentos subdimensionados; e iii) barreiras ao
desenvolvimento de operadores privados fortes.
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9.2. AMBIENTE EXTERNO
A análise do ambiente externo compreende o levantamento das oportunidades e das
ameaças às quais o Complexo Portuário está sujeito – considerando o ambiente competitivo
em que o Complexo está inserido.

9.2.1. OPORTUNIDADES
» Proximidade de regiões economicamente dinâmicas: o Complexo Portuário de São
Sebastião está localizado próximo à região mais dinâmica economicamente do Brasil,
abrangendo em sua área de influência os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Destaca-se, nesse sentido, a proximidade com as principais indústrias
consumidoras de barrilha e de sulfatos, amplamente utilizados na produção de sabão e de
vidro, e com os parques paulistas de refino de combustíveis e automobilístico.
» Adequação da capacidade da Rod. dos Tamoios: o trecho de serra da Rod. dos Tamoios,
situado na hinterlândia do Complexo Portuário, está passando por obras de melhoria em
sua infraestrutura, com aumento da capacidade rodoviária por meio da construção de
uma nova pista no sentido de subida da serra e com o acréscimo de uma nova faixa no
sentido de descida. Com isso, esperam-se melhorias significativas na qualidade e fluidez
dos acessos rodoviários, contribuindo para ampliar a atratividade do Complexo Portuário.
» Implantação do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios e mitigação de conflitos
urbanos: a SP-055, entre Caraguatatuba (SP) e São Sebastião (SP), recebe um movimento
intenso de veículos, especialmente no verão, em virtude de a rodovia percorrer o litoral
paulista. Assim, o conflito gerado no compartilhamento da via pelos automóveis de
passeio e pelos veículos de carga, especialmente os que se destinam ao Porto, aliado ao
fato de a rodovia passar a ser de pista simples no entorno portuário, resulta na formação
de filas na região. Nesse contexto, espera-se que a implantação do Trecho Contornos
alivie o fluxo de veículos que trafegam pela SP-055, em função do desvio do tráfego de
passagem das áreas urbanizadas, o que inclui os veículos de carga com destino ao
Complexo Portuário. Por fim, além de otimizar os processos de movimentação de carga
até Porto, a obra também promoverá uma melhora no acesso à Ilhabela (SP), incentivando
assim o turismo local.
» Construção de área de triagem no bairro Jaraguá: com a conclusão das obras do Trecho
Contornos da Rod. Nova Tamoios, planeja-se a construção de uma área de triagem no
bairro Jaraguá, às margens da nova via. Dessa forma, espera-se diminuir, e até mesmo
extinguir, a quantidade de caminhões estacionados ao longo das vias do entorno
portuário, além de realizar o credenciamento dos mesmos antes de acessarem o Porto,
evitando filas.
» Melhorias no tráfego das vias do entorno do Complexo Portuário: as vias próximas ao
Complexo, atualmente, apresentam formação de filas, em especial no verão, devido à
proximidade com o local de embarque para pedestres e veículos, que realizam a travessia
entre São Sebastião (SP) e Ilhabela (SP) por meio de balsa. Nesse sentido, o novo projeto
para a infraestrutura da travessia São Sebastião–Ilhabela contempla a expansão do bolsão
de estacionamento, minimizando as filas e dando maior fluidez ao trânsito da região. Além
disso, o local de atracação das balsas deve ser transferido, deixando de interferir no fluxo
de embarcações no Berço 201, o que resultará em melhorias significativas na qualidade e
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»

»

»

»

»

»

fluidez dos acessos rodoviários no entorno do Porto, além de um possível incremento de
capacidade de cais.
Construção da nova portaria e reformulação da portaria existente: o Porto de São
Sebastião conta, atualmente, com apenas uma portaria para receber todo o fluxo de
veículos de carga e de passeio que acessa a área portuária. Nesse sentido, com a
construção de uma nova portaria prevista pela CDSS, que atenda aos veículos de carga, e
com a reformulação da portaria atual, de forma a comportar o fluxo de carros de passeio e
de serviço, espera-se, além da possibilidade de aumento na quantidade de cargas
recebidas pelo Porto, melhorias na trafegabilidade das vias do entorno portuário, visto
que o fluxo de veículos não ficará concentrado em uma única portaria.
Ótima dispersão sedimentológica no Canal de São Sebastião: as condições
hidrodinâmicas naturais do Canal de São Sebastião proporcionam uma profundidade de
até 40 m no centro do Canal, necessitando apenas de um processo de dragagem a cada
três anos na região do Porto. A frequência deste processo de dragagem coloca o
Complexo Portuário de São Sebastião em situação vantajosa em relação a outros
complexos pela redução dos impactos causados pela atividade de dragagem, além da
redução de custos.
Atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São
Sebastião: o projeto de Lei que institui o novo Plano Diretor de São Sebastião está em
revisão. No projeto de Lei Complementar desse novo Plano, as instalações portuárias
encontram-se em área definida como Macroárea de Estruturação e Uso Logístico. Assim, o
Complexo deve situar-se em uma região adequada para suas atividades, estando de
acordo com o futuro zoneamento. Vale ressaltar, entretanto, que é possível verificar que a
área aterrada para a expansão do Porto não está contemplada no zoneamento desse
projeto de Lei.
Implantação de áreas de apoio logístico em São Sebastião, Caraguatatuba e São José dos
Campos: está prevista a construção de áreas de apoio logístico nos municípios de São
Sebastião, Caraguatatuba e São José dos Campos. Essa ação tem a capacidade de
estimular o desenvolvimento da atividade na região e de mitigar diversos conflitos
urbanos nos municípios em questão, tais como o estacionamento de veículos de carga em
áreas proibidas.
Projetos da Prefeitura de São Sebastião para revitalização urbana: a prefeitura prevê a
elaboração de projetos de revitalização que englobam a área do centro histórico, a
retroárea da nova infraestrutura para a balsa e a região entre o Tebar e o Porto de São
Sebastião. Além de valorizar a cultura e o espaço do município, refletindo diretamente no
turismo – e consequentemente no comércio local – esses projetos possuem interface com
a área portuária, refletindo na melhoria da infraestrutura de acesso e em áreas de
expansão portuária (tanto na região da atual balsa quanto na retroárea, próxima ao
Tebar).
Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no Porto Público de São Sebastião: o
Porto de São Sebastião dispõe de áreas disponíveis para arrendamento, como, por
exemplo, o terminal multicargas, com áreas exclusivas para contêineres (TECON), veículos
(TEV) e cargas gerais e granéis líquidos (TGS/TCG). Embora não tenham sido apresentadas
declarações formais de interesse em tais áreas, a Autoridade Portuária vem recebendo
diversas consultas para sua ocupação. A exploração dessas áreas permitirá a ampliação
das receitas da Autoridade Portuária, além de um provável aumento na movimentação de
cargas no Porto.
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9.2.2. AMEAÇAS
» Perspectiva de déficit de capacidade de cais no Terminal Aquaviário de São Sebastião: em razão
do incremento previsto para a movimentação do terminal, contatou-se que, a partir de 2022,
haverá um déficit de capacidade de cais no TUP, porém, segundo informado em questionário online, não está prevista nenhuma ampliação para o Terminal Aquaviário de São Sebastião.
» Perspectiva de déficit de capacidade na Portaria Principal: caso os cenários futuros de projeção
de demanda se concretizem e não sejam realizados investimentos inerentes à ampliação e a
automatização dos gates de acesso ao Porto de São Sebastião, a formação de filas no local tende
a aumentar consideravelmente, chegando a acumular aproximadamente 20 veículos na horapico. A espera de veículos para acessar a portaria pode gerar impactos negativos no entorno
portuário, bem como atrasos no recebimento ou expedição das cargas.
» Proximidade do Complexo com comunidades tradicionais e ecossistemas naturais protegidos:
conforme o macrozoneamento municipal, o Complexo Portuário de São Sebastião não possui áreas
de restrições de uso dentro da Macroárea de Estruturação e Uso Logístico na qual está inserido. No
entanto, o Complexo Portuário encontra-se numa região com aspectos ecológicos, hidrográficos e
socioeconômicos relevantes, tornando os resultados obtidos nas ações de gestão e controle
ambiental fundamentais para que não ocorram efeitos adversos sobre a atividade portuária. A
região do Complexo Portuário possui zonas turísticas (como Ilhabela), zonas de restrição de uso
(como a UC Refúgio de Alcatrazes), comunidades ribeirinhas e caiçaras, além da proximidade com a
população circunvizinha exigindo um maior controle sobre a atividade portuária.
» Entraves no processo de licenciamento ambiental: o processo de licenciamento da ampliação do
Complexo Portuário de São Sebastião teve início em 2009. A LP, primeira das três licenças
exigidas durante o processo de licenciamento, foi emitida em 2016. Os conflitos existentes na
região, em função dos entraves gerados durante o processo de licenciamento, impedem o
andamento do processo dentro dos prazos estabelecidos.
» Entorno portuário urbanizado: um dos principais conflitos identificados da análise Porto–Cidade
se refere ao fato de o Porto Público e o Tebar estarem localizados na área urbanizada de São
Sebastião, e de o acesso terrestre ao Complexo estar inserido na região urbana de
Caraguatatuba. Esses aspectos impactam diretamente na mobilidade urbana dos municípios em
questão, levando à formação de congestionamentos e aumentando o risco de acidentes na
região.
» Falta de integração entre o Projeto Nova Tamoios e o projeto de revitalização da prefeitura: a
região localizada entre o Porto Público e o Tebar está sendo contemplada por um projeto de
urbanização da Prefeitura de São Sebastião, além de corresponder a uma das saídas do novo
traçado da Rodovia dos Tamoios e ao novo acesso ao Porto de São Sebastião. Os projetos devem
estar integrados para que não haja formação de conflitos com os fluxos da cidade, de modo a
proporcionar melhorias efetivas na região.
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9.3. MATRIZ SWOT
Forças

» Perfil multifuncional das instalações do Complexo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Portuário
Relevância na movimentação de granéis líquidos
Investimentos previstos para a ampliação do Porto
O Complexo Portuário é abrigado naturalmente
Canal de acesso com boas condições naturais
Capacidade do acesso aquaviário de atender a
demanda projetada
Condições favoráveis de infraestrutura nas rodovias
de acesso à hinterlândia
Condições favoráveis de pavimentação das vias no
intraporto
Instalações portuárias do complexo com SGI e com
certificação ISO 14001
Complexo Portuário como referência nacional em
responsabilidade ambiental
Complexo Portuário com planos de gerenciamento
e de atendimento às emergências
Efluentes domésticos gerados no Complexo
Portuário são encaminhados à rede coletora
municipal
Ações de investimento em infraestrutura e
segurança por parte da Autoridade Portuária
Utilização de um sistema ERP pela Autoridade
Portuária

Fraquezas

» Inoperância dos berços 201, 202, 203 e 204
» Infraestrutura viária insatisfatória nas vias do
entorno portuário

» Sinalização horizontal e vertical insatisfatórias no
intraporto

» Ausência de sistema de agendamento integrado para
acesso ao Porto

» Inexistência de espaços utilizados como área de
apoio logístico

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

» Problemas na Gestão de Recursos Humanos da CDSS
» Deficiência nos instrumentos de planejamento
estratégico e comercial da CDSS

» Indicadores financeiros negativos da CDSS
» Baixo nível de recursos alocados em ativo circulante
da CDSS

» Desequilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais
da CDSS

» Ausência de sistema de custeio implantado na CDSS
» Inconsistências no organograma da CDSS
» Responsabilidade da CDSS pela manutenção de parte
da superestrutura do Porto

Oportunidades

» Proximidade de regiões economicamente dinâmicas
» Adequação da capacidade da Rod. dos Tamoios
» Implantação do Trecho Contornos da Rod. Nova

Ameaças

» Perspectiva de déficit de capacidade de cais no
Terminal Aquaviário de São Sebastião

» Perspectiva de déficit de capacidade na Portaria
Principal

Tamoios e mitigação de conflitos urbanos

» Construção de área de triagem no bairro Jaraguá
» Melhorias no tráfego das vias do entorno do
Complexo Portuário

» Construção da nova portaria e reformulação da
portaria existente

» Proximidade do Complexo com a população e com
os ecossistemas naturais protegidos

» Entraves no processo de licenciamento ambiental
» Entorno portuário urbanizado
» Falta de integração entre o Projeto Nova Tamoios e

» Ótima dispersão sedimentológica no Canal de São
»
»
»
»

o projeto de revitalização da prefeitura

Sebastião
Atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município de São Sebastião
Implantação de áreas de apoio logístico em São
Sebastião, Caraguatatuba e São José dos Campos
Projetos da Prefeitura de São Sebastião para
revitalização urbana
Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no
Porto Público de São Sebastião
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10. PLANO DE AÇÕES
Entre os objetivos deste Plano Mestre está a análise dos principais gargalos
existentes no Complexo Portuário de São Sebastião, tanto no que se refere às atuais condições
operacionais das instalações portuárias quanto à análise da sua situação futura, considerando
cenários de movimentação de cargas e seus prováveis impactos sobre a infraestrutura
portuária e de acessos. A partir dessas análises, elaborou-se o Plano de Ações, apresentado
nas seções seguintes, em que estão elencadas todas as iniciativas necessárias para a
adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com elevado nível de
serviço, à demanda direcionada ao Complexo atualmente, bem como no futuro.
Para a construção do Plano de Ações, foram realizadas análises diagnósticas
considerando diversas frentes, a saber, a situação atual do Complexo Portuário, incluindo o
diagnóstico das instalações portuárias, das operações portuárias, dos acessos aquaviário e
terrestre, das questões ambientais, da relação porto-cidade e da gestão portuária. Nessas
análises, ficaram evidentes as restrições de infraestrutura portuária de acostagem e
armazenagem, a infraestrutura viária insatisfatória em determinadas vias do entorno portuário
e da hinterlândia, os conflitos relacionados à mobilidade urbana local e aos ecossistemas e
comunidades tradicionais localizados no entorno, além da necessidade de melhorias em
relação aos instrumentos de planejamento e gestão da Autoridade Portuária.
Por outro lado, nas análises prospectivas em que a projeção de movimentação de
cargas para o Complexo Portuário foi comparada à capacidade existente para cada carga, ficou
evidente a necessidade de investimento em infraestrutura portuária para fazer frente aos
déficits de capacidade identificados na movimentação e na armazenagem do Porto de São
Sebastião e na movimentação do Terminal Aquaviário de São Sebastião a partir de 2026 e
2020, respectivamente.

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

10.1.1. CONSTRUÇÃO DE NOVA PORTARIA E READEQUAÇÃO DA
PORTARIA EXISTENTE
» Justificativa: as simulações realizadas no acesso ao Porto de São Sebastião mostram que a
Portaria Principal tende a apresentar, nos cenários futuros, elevada formação de filas em
seus gates de entrada e de saída nos períodos críticos. Tal situação poderá causar
transtornos nas operações e no entorno portuários devido às filas de espera formadas.
» Objetivo: aumentar a capacidade de acesso ao Porto através da construção de nova
portaria, alinhada com o final do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, bem como
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»
»
»
»

realizar melhorias na infraestrutura da portaria existente, de forma a evitar formação de
filas no entorno portuário e no intraporto.
Descrição: construção de nova portaria e reformulação da portaria existente.
Responsável: CDSS.
Status: não iniciado.
Prazo recomendado: três anos.

10.1.2. ADOÇÃO DE SISTEMA DE AGENDAMENTO INTEGRADO
» Justificativa: no que diz respeito ao acesso ao Porto de São Sebastião, constatou-se a
carência de sincronismo na chega dos caminhões, por vezes gerando filas ou resultando
em caminhões estacionados nas vias do entorno portuário. Dessa forma, a implantação de
um sistema de agendamento integrado pode agilizar os procedimentos de entrada e de
saída de veículos, mitigando a formação de filas nos acessos às instalações portuárias.
» Objetivo: reduzir a formação de filas na portaria do Porto de São Sebastião, bem como a
quantidade de veículos estacionados nas vias públicas, melhorar a gestão dos fluxos de
acesso às instalações portuárias e obter base de dados para subsidiar o planejamento
logístico.
» Descrição: projeto a ser definido no PDZ do Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: três anos.

10.1.3. RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS
A Tabela 69 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais do
Complexo Portuário de São Sebastião.
Item
1

2

Descrição da ação
Construção de nova
portaria e readequação da
portaria existente
Adoção de sistema de
agendamento integrado

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomendado

Porto Público

Não
iniciado

CDSS

3 anos

Porto Público

Não
iniciado

CDSS

3 anos

Tabela 69 – Plano de ações: melhorias operacionais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

280

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

10.2. INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
Os investimentos portuários referem-se às ações voltadas à solução dos déficits de
capacidade de infraestrutura das instalações portuárias. Via de regra, nesta seção são
indicados os projetos aprovados pela ANTAQ e pela SNP/MTPA que suprem a necessidade de
infraestrutura, bem como são elencadas as ações para solucionar os déficits de capacidade
residuais não atendidos pelos projetos já aprovados.

10.2.1. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE CAIS PREVISTO PARA
O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
» Justificativa: conforme analisado na seção 3.1.2, foi constatado um provável déficit de
capacidade de cais no Porto de São Sebastião, a partir do ano de 2026.
» Objetivo: expandir a capacidade de cais do Porto e atender à projeção de demanda de
cargas.
» Descrição: de acordo com o projeto de expansão do Porto de São Sebastião – o qual
consiste na construção de um terminal multicargas para operação de contêineres,
veículos, cargas gerais e granéis líquidos –, será construído um novo cais contínuo, com
cinco berços, denominados 01, 02, 03, 04 e 05 com profundidades entre 15 e 30 metros.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: nove anos.

10.2.2. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
PREVISTO PARA O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
» Justificativa: como descrito na seção 3.1.2, as instalações destinadas a granéis sólidos já
se mostram insuficientes para a demanda do Porto de São Sebastião.
» Objetivo: ampliar a capacidade de armazenagem de granéis sólidos no Porto Público.
» Descrição: no projeto de ampliação do Porto, há uma área de mais de 28 mil metros
quadrados, a qual será destinada à granéis sólidos e cargas gerais, devendo suprir o déficit
de armazenagem de barrilha, sulfatos e malte e cevada. Destaca-se que não foram
discriminadas quais instalações serão construídas nesta área. Assim, é necessário o
fomento a novos contratos operacionais, visando a criação de terminais especializados e a
realização de investimentos em infraestrutura de armazenagem de granéis sólidos, que
ampliem a capacidade dinâmica de armazenagem e dispensem a necessidade de
armazéns temporários ou externos.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: oito anos.
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10.2.2.1.
Fomento à ampliação da capacidade de cais do Terminal
Aquaviário de São Sebastião
» Justificativa: como descrito na seção 3.2.2, é esperado um déficit na capacidade total de
cais do Tebar, a partir do ano 2020.
» Objetivo: ampliar a capacidade de cais do Terminal Aquaviário de São Sebastião.
» Descrição: realização de estudos para implantação de novos pontos de atendimento às
embarcações no Tebar.
» Responsável: Transpetro.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: três anos.

10.2.3. RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
A Tabela 70 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias
operacionais do Complexo Portuário de São Sebastião.
Item
1

2

3

Descrição da ação
Resolução do déficit de
capacidade de cais previsto
para o Porto de São
Sebastião
Resolução do déficit de
capacidade de
armazenagem previsto para
o Porto de São Sebastião
Fomento à ampliação da
capacidade de cais do
Terminal Aquaviário de São
Sebastião

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomentado

Porto de São Sebastião

-

CDSS

9 anos

Porto de São Sebastião

-

CDSS

8 anos

Terminal Aquaviário de
São Sebastião

-

Transpetro

3 anos

Tabela 70 – Plano de ações: investimentos portuários
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

10.3. ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO
As ações voltadas para os acessos ao Complexo Portuário compreendem todas as
iniciativas que têm como objetivo melhorar as condições de escoamento, acesso e
acessibilidade das cargas às instalações do Complexo Portuário em estudo nos modais
aquaviário, rodoviário, ferroviário e dutoviário, estes três últimos quando existentes. As ações
propostas envolvem tanto os acessos à hinterlândia do Complexo Portuário, quanto seu
entorno e acessos internos. As próximas seções apresentam as ações sugeridas a respeito do
tema.

10.3.1. PROLONGAMENTO DA ROD. GOVERNADOR CARVALHO
PINTO (SP-070)
» Justificativa: há previsão de que alguns trechos da Rod. Presidente Dutra, na hinterlândia,
apresentem condições instáveis de trafegabilidade, nos cenários futuros, caso não sejam
tomadas ações mitigatórias.
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» Objetivo: propiciar acesso ao litoral norte de São Paulo (SP) através da Rod. Governador
Carvalho Pinto – sem ter a necessidade de acessar a Rod. Presidente Dutra –, aliviando o
tráfego no entroncamento das duas rodovias, aumentando a capacidade das mesmas e
melhorando a fluidez dos acessos rodoviários.
» Descrição: construção de nova pista (prolongamento da Rod. Governador Carvalho Pinto)
com extensão suficiente para encontrar a Rod. Oswaldo Cruz (SP-125), e construção de
dois dispositivos de entroncamento – no início e no final do trecho –, dois túneis, cinco
pontes e oito viadutos.
» Responsável: Ecovias e Artesp.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: um ano.

10.3.2. ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA ROD. DOS TAMOIOS (SP-099)
» Justificativa: há previsão de que alguns trechos da Rod. dos Tamoios, na hinterlândia,
apresentem condições instáveis de trafegabilidade, nos cenários futuros, caso não sejam
tomadas ações mitigatórias. O trânsito de veículos de carga também impacta na
mobilidade da população, que utiliza a mesma via como acesso à região urbanizada de
Caraguatatuba, através da Serra do Mar.
» Objetivo: aumentar a capacidade da Rod. dos Tamoios, melhorando a fluidez dos acessos
rodoviários, de modo a prezar pela segurança e promover velocidade operacional
adequada.
» Descrição: construção de uma nova pista no sentido de subida da serra e obras de
melhoria na infraestrutura da pista já existente, visando o aumento da capacidade
rodoviária. Ao todo, serão 21,5 km de trecho duplicados.
» Responsável: DERSA e Concessionária Tamoios S.A.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: três anos.

10.3.3. IMPLANTAÇÃO DO TRECHO CONTORNOS DA ROD. NOVA
TAMOIOS
» Justificativa: há previsão de que a SP-055, tanto na hinterlândia quanto no entorno
portuário, apresente condições instáveis de trafegabilidade, nos cenários futuros, caso
não sejam realizadas algumas melhorias. O tráfego de passagem, especialmente o de
caminhões, influencia na mobilidade da população, que utiliza a mesma via para transitar
entre as cidades de Caraguatatuba (SP) e São Sebastião (SP). Aliado a isso, o fato de a
rodovia passar a ser de pista simples no entorno portuário favorece a formação de filas na
região.
» Objetivo: aliviar o fluxo de veículos que trafegam pela rodovia, mitigando a interferência
do tráfego de passagem, especialmente o de veículos de carga, no fluxo urbano da região,
e otimizar a movimentação de cargas do Complexo Portuário.
» Descrição: construção de 33,9 km de rodovia – que inicia no entroncamento da Rod. dos
Tamoios com a SP-055 e vai até o centro de São Sebastião (SP), contando com um novo
acesso ao Porto –, incluindo cinco túneis duplos, cinco pontes e 48 viadutos, totalizando
53 obras de artes especiais.
» Responsável: DERSA e Concessionária Tamoios S.A.
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» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: três anos.

10.3.4. FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE TRIAGEM NO BAIRRO
JARAGUÁ
» Justificativa: no que diz respeito às vias do entorno do Complexo Portuário de São
Sebastião, observou-se a presença de caminhões estacionados enquanto aguardam para
acessar ao Porto, como consequência da carência de áreas de apoio logístico. Tal situação
impacta negativamente no tráfego local e, por vezes, gera filas nas vias do entorno.
» Objetivo: diminuir, e até mesmo extinguir, a quantidade de caminhões estacionados ao
longo das vias do entorno portuário, além de realizar o credenciamento desses veículos
antes de acessarem o Porto, evitando filas.
» Descrição: realização de estudos para a construção de uma área de triagem no bairro
Jaraguá, em São Sebastião (SP), às margens da Rod. Nova Tamoios.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado (previsão de início: após a conclusão das obras do Trecho Contornos
da Rod. Nova Tamoios).
»
Prazo recomendado: três anos.

10.3.5. CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL PARA TRAVESSIA DE
BALSAS ENTRE SÃO SEBASTIÃO (SP) E ILHABELA (SP), EM
SUBSTITUIÇÃO AO TERMINAL EXISTENTE
» Justificativa: no que tange ao entorno do Complexo Portuário de São Sebastião, observouse que no verão o fluxo de veículos no local de acesso à balsa, que realiza a travessia entre
São Sebastião e Ilhabela, intensifica-se, gerando filas que impactam no trânsito local e,
consequentemente, no acesso ao Porto.
» Objetivo: eliminar as filas que hoje, especialmente no verão, interferem no acesso ao
Porto, além de proporcionar maior segurança aos passageiros e aumentar o potencial
operacional das balsas.
» Descrição: construção de um novo terminal para os usuários da balsa, criação de um novo
bolsão de estacionamento com capacidade para 500 veículos e implantação de um novo
sistema de atracação das balsas por gavetas.
» Responsável: Prefeituras de São Sebastião (SP) e Ilhabela (SP), DERSA, CDSS e Marinha do
Brasil.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: não informado.
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10.3.6.

RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO

A Tabela 71 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos acessos ao Complexo
Portuário de São Sebastião.
Item
1

2

3

4

5

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Prolongamento da Rod.
Governador Carvalho Pinto
(SP-070)
Adequação da capacidade da
Rod. dos Tamoios (SP-099)

Complexo
Portuário

Em
andamento

Ecovias e Artesp

1 ano

Complexo
Portuário

Em
andamento

3 anos

Implantação do Trecho
Contornos da Rod. Nova
Tamoios
Fomento à implantação de
área de triagem no bairro
Jaraguá
Construção de um novo
terminal para travessia de
balsas entre São Sebastião
(SP) e Ilhabela (SP), em
substituição ao terminal
existente

Complexo
Portuário

Em
andamento

Complexo
Portuário

Não iniciado

DERSA e
Concessionária
Tamoios S.A.
DERSA e
Concessionária
Tamoios S.A.
CDSS

Complexo
Portuário

Não iniciado

Prefeituras de São
Sebastião e
Ilhabela, DERSA,
CDSS e Marinha
do Brasil

Não informado

3 anos

3 anos

Tabela 71 – Plano de ações: acessos ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

10.4. GESTÃO PORTUÁRIA
O Plano de Ações de gestão portuária compreende ações que competem
diretamente à Autoridade Portuária, bem como sua atuação junto a outras entidades no
sentido de fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário em análise.
A seguir são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

10.4.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (RH) DA
CDSS
» Justificativa: as ações de capacitação executadas pela CDSS não comtemplam todas as
atividades inerentes a um programa de capacitação estruturado. Além disso, o Plano de
Cargos e Salários da entidade ainda não foi aprovado pela Secretaria de Logística e
Transportes do Estado de São Paulo.
» Objetivo: aprimorar os processos de seleção, retenção e capacitação de pessoal da
Autoridade Portuária, visando potencializar a gestão do conhecimento na CDSS.
» Descrição: elaboração e implantação de um plano geral de Recursos Humanos (RH) que
contemple, entre outros aspectos, um programa de capacitação do quadro de
funcionários da CDSS e a implantação do Plano de Cargos e Salários da Companhia. A
forma, as etapas e o cronograma para essa ação devem ser definidos no PDZ do Porto de
São Sebastião.
» Responsável: CDSS.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: dois anos.
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10.4.2. MELHORIAS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AUTORIDADE
PORTUÁRIA
» Justificativa: a CDSS não possui um planejamento estratégico estruturado, não dispõe de
um sistema de avaliação de desempenho e realiza ações de promoção comercial de forma
esporádica.
» Objetivo: aprimorar o planejamento e a gestão da Autoridade Portuária, visando
aumentar a eficiência e a eficácia dos processos gerenciais e melhorar o fluxo de
informações, qualificando a tomada de decisão e diminuindo a probabilidade de erros.
» Descrição: qualificação da gestão da autoridade portuária, por meio do desenvolvimento
de um plano estratégico e comercial e da definição de indicadores de desempenho para o
acompanhamento desses planos. A forma, as etapas e o cronograma para essa ação
devem ser definidos pela CDSS e detalhados no PDZ do Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: dois anos.

10.4.3. BUSCA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA CDSS
» Justificativa: nos anos de 2014, 2015 e 2016 os indicadores de rentabilidade
apresentaram valores negativos, decorrentes da diminuição da arrecadação da CDSS e do
aumento dos custos operacionais. Além disso, em 2016, 95% dos ativos da Autoridade
Portuária estavam alocados em ativos permanentes. Essa situação pode levar a empresa a
risco de inadimplência, devido ao engessamento de seus recursos, podendo aumentar a
sua dependência por capitais de terceiros e o seu endividamento.
» Objetivo: equilibrar as contas de gastos e receitas da CDSS, diversificando as fontes de
recursos da Autoridade Portuária, reduzindo os custos e aumentando sua capacidade de
pagamento de curto prazo.
» Descrição: realização e implementação de um planejamento que vise fomentar as diversas
fontes de receita da Autoridade Portuária e propiciar a redução de seus custos. A forma,
as etapas e o cronograma de implementação desta ação devem ser definidos no PDZ do
Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: um ano.

10.4.4. ARRENDAMENTO DE ÁREAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
» Justificativa: o Porto de São Sebastião possui áreas disponíveis para arrendamento como,
por exemplo, o projeto do terminal multicargas, com áreas exclusivas para contêineres
(TECON), veículos (TEV) e cargas gerais e granéis líquidos (TGS/TCG). A Autoridade
Portuária vem recebendo diversas consultas de empresas privadas para exploração dessas
áreas.
» Objetivo: otimizar a utilização do espaço público, aumentando a arrecadação da
autoridade portuária e buscando maior equilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais,
evitando insegurança quanto às receitas futuras.
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» Descrição: licitação e arrendamentos das áreas previstas no projeto do terminal
multicargas da CDSS. A forma, as etapas e o cronograma para essa ação devem ser
definidos no PDZ do Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS e SNP/MTPA.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: dois anos.

10.4.5. IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE CUSTEIO DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
» Justificativa: a CDSS não possui um sistema de custeio implantado. Desse modo, não é
possível mensurar a representatividade dos custos de cada serviço e de cada setor nos
gastos totais da Autoridade Portuária.
» Objetivo: implantar uma sistemática de custeio que possa auxiliar na redução de gastos
excessivos e na realização de ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos da CDSS.
» Descrição: estruturação e implantação de um sistema de custos de setores e serviços.
Com o novo organograma, poderão ser delimitados e codificados os Centros de Custo, e o
sistema de gestão ERP, adotado pelo Porto, poderá ser adaptado para uma adequada
apropriação de custeio. A forma, as etapas e o cronograma para essa ação devem ser
definidos no PDZ do Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: um ano.

10.4.6. READEQUAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA CDSS
» Justificativa: no organograma da CDSS existem alguns setores “soltos”, isto é, sem ligação
direta com outros. Além disso, também se observa um setor denominado CAP, mas esse
Conselho não é composto apenas por membros da Autoridade Portuária. Tais
inconsistências podem prejudicar a análise da estrutura organizacional e o
desenvolvimento de uma orientação estratégica de RH.
» Objetivo: manter o organograma atualizado de forma a facilitar o diagnóstico da área e o
desenvolvimento de uma estratégia de RH.
» Descrição: reformulação do organograma de forma a torná-lo compatível com a atual
estrutura organizacional. A forma, as etapas e o cronograma para essa ação devem ser
definidos no PDZ do Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS.
» Status: Em andamento.
» Prazo recomendado: seis meses.

10.4.7. IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES GERENCIAIS E DE UM PLANO DE
METAS DE DESEMPENHO EMPRESARIAL
» Justificativa: com a implantação de indicadores gerenciais e de um plano de metas baseado nas
diretrizes da SNP/MTPA será possível gerenciar melhor as ações e resultados da empresa, bem
como incentivar a eficiência por meio de remuneração variável dos dirigentes.
» Objetivo: aprimorar a eficiência e a eficácia da gestão da CDSS, adequando-se às diretrizes
gerais de modernização da gestão portuária preconizadas pelo Poder Concedente.
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» Descrição: implantação de indicadores, metas e remuneração variável dos gestores da
CDSS, com base no Plano de Metas de Desempenho Empresarial e Remuneração Variável
da SNP/MTA. A forma, as etapas e o cronograma para essa ação devem ser definidos no
PDZ do Porto de São Sebastião.
» Responsável: CDSS.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: um ano.

10.4.8. RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 72 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão
portuária.
Item

Responsável

Prazo recomendado

1

Aprimoramento da
gestão de RH da CDSS

Porto de São
Sebastião

Em
andamento

CDSS

2 anos

2

Melhorias no
planejamento e gestão
da Autoridade Portuária
Busca de equilíbrio
financeiro da CDSS

Porto de São
Sebastião

Não
iniciado

CDSS

2 anos

Porto de São
Sebastião

Não
iniciado

CDSS

1 ano

Arrendamento de áreas
no Porto de São
Sebastião
Implantação de uma
sistemática de custeio
da Autoridade Portuária

Porto de São
Sebastião

Em
andamento

CDSS e
SNP/MTPA

2 anos

Porto de São
Sebastião

Não
iniciado

CDSS

1 ano

6

Readequação do
organograma da CDSS

Porto de São
Sebastião

Em
andamento

CDSS

6 meses

7

Implantação de
Indicadores Gerenciais e
de um Plano de Metas
de Desempenho
Empresarial

Porto de São
Sebastião

Não
iniciado

CDSS

1 ano

3
4

5

Descrição da Ação

Instalação portuária

Status

Tabela 72 – Plano de ações: gestão portuária
Elaboração: LabTrans (2017)
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10.5. PORTO–CIDADE
O Plano de Ações voltado para o tema de Porto–Cidade compreende iniciativas que
competem à Autoridade Portuária ou sua atuação perante outras entidades no sentido de
fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário e os municípios em análise.
Assim, nas subseções a seguir são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

10.5.1. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
» Justificativa: o município de São Sebastião está realizando a atualização de seu Plano
Diretor, através da revisão do projeto de Lei que define e institui o instrumento. A
participação dos diversos agentes envolvidos no processo é essencial para que as
questões relacionadas à atividade portuária sejam aprimoradas e para que haja integração
de ações entre Complexo Portuário e Prefeitura Municipal.
» Objetivo: integrar os diversos agentes envolvidos no processo, como a Prefeitura, o
Terminal Aquaviário de São Sebastião, a CDSS e a população, a fim de permitir que o novo
Plano concilie as necessidades da cidade e da atividade portuária, de forma a desenvolver
ambos de maneira adequada.
» Descrição: participação de representantes da Autoridade Portuária e do Terminal
Aquaviário de São Sebastião nas reuniões de atualização do Plano Diretor, de forma a
reiterar e considerar os interesses relativos à atividade portuária frente aos instrumentos
legislativos de planejamento urbano.
» Responsável: CDSS, Terminal Aquaviário de São Sebastião e Prefeitura Municipal de São
Sebastião.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: ação contínua.

10.5.2. FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E AÇÕES CONJUNTAS
ENTRE A AUTORIDADE PORTUÁRIA, EMPRESAS PRIVADAS E O
PODER PÚBLICO
» Justificativa: a visão compartilhada, o diálogo e as ações integradas no espaço da cidade podem
beneficiar o desenvolvimento de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, bem como da
atividade portuária. Além da participação no processo de atualização dos planos diretores e de
zoneamento, o planejamento e a realização de ações conjuntas podem contribuir para a
execução de obras viárias, como a integração dos projetos da Nova Tamoios, bem como projetos
de revitalização urbana e de atendimento ao potencial turístico da região, possibilitando,
inclusive, a mitigação de impactos gerados pela atividade portuária.
» Objetivo: promover a realização de projetos e ações integradas ao Poder Público, como a
participação na elaboração de instrumentos de planejamento territorial e em obras de
infraestrutura urbana e viária, com o propósito de viabilizar a expansão portuária e a
promoção de benfeitorias no espaço de interface porto–cidade.
» Descrição: criação de grupos de trabalho integrados para elaboração e atualização de
projetos, de modo a garantir que não surjam conflitos no que tange às expansões
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portuárias, alteração da malha viária e outras obras que modifiquem o entorno portuário;
realização de iniciativas, em conjunto com os órgãos responsáveis, que visem fomentar o
turismo e o desenvolvimento da região onde estão inseridos.
» Responsável: CDSS, Terminal Aquaviário de São Sebastião, Prefeitura Municipal de São
Sebastião, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Prefeitura Municipal de Ilhabela e
Governo do Estado de São Paulo.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: ação contínua.

10.5.3. ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS
SOCIOAMBIENTAIS COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DO
COMPLEXO PORTUÁRIO
» Justificativa: a aproximação do Complexo Portuário com a população residente no seu
entorno é essencial para uma relação harmoniosa entre ambos e na mitigação de
impactos gerados pela atividade portuária. Essas iniciativas devem abranger aspectos de
cidadania, educação, meio ambiente, saúde, segurança e incentivo à cultura e podem
incidir sobre diferentes impactos, como na atividade pesqueira.
» Objetivo: realizar iniciativas que qualifiquem a relação socioambiental do Complexo
Portuário com a população do seu entorno.
» Descrição: realização de projetos, programas e iniciativas em prol das comunidades do entorno,
que envolvam os segmentos de educação, meio ambiente, saúde, turismo, cultura e cidadania.
» Responsável: CDSS, Terminal Aquaviário de São Sebastião, Prefeitura Municipal de São
Sebastião, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Prefeitura Municipal de Ilhabela e
Governo do Estado de São Paulo.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: ação contínua.

10.5.4. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS NECESSÁRIOS PARA
AVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DECORRENTES DE OBRAS
DE AMPLIAÇÃO PORTUÁRIA
» Justificativa: os projetos de expansão portuária devem ser analisados e avaliados quanto aos
impactos que trarão à região onde serão executados, de modo que tragam resultados positivos
tanto para o Porto quanto para a população e o ambiente de seu entorno. A presença de
comunidades tradicionais nas áreas de expansão é um fator que deve ser levado em
consideração, haja vista que são locais onde deve haver preservação e conservação cultural. Em
São Sebastião, devido à área urbanizada e à existência de comunidade ribeirinha na região da
Baía do Araçá, a realização de estudos socioambientais é imprescindível.
» Objetivo: mitigar os conflitos socioambientais que possam surgir, em decorrência da
expansão portuária, de modo a harmonizar a interface porto–cidade.
» Descrição: realização e verificação de estudos socioambientais, tais como o estudo de
impacto sinérgico cumulativo, para que sejam contabilizados os possíveis riscos ao meio
ambiente e à população do entorno, provenientes das ações de expansão portuária.
» Responsável: CDSS e Ibama.
» Status: não iniciado.
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» Prazo recomendado: seis meses.

10.5.5. RESUMO – PORTO–CIDADE
A Tabela 73 apresenta o resumo das ações sugeridas referentes à relação porto–
cidade sugeridas para o Complexo Portuário de São Sebastião.
Ite
m

Descrição da Ação

Instalaçã
o
portuária

Status

Responsável

Fomento e participação do
processo de atualização do
Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado
do Município de São
Sebastião
Fortalecimento da
comunicação e ações
conjuntas entre a Autoridade
Portuária, empresas privadas
e o Poder Público

Complexo
Portuário

Em
andament
o

CDSS, Tebar e Prefeitura
Municipal de São Sebastião

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andament
o

Ação contínua

3

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

Complexo
Portuário

Em
andament
o

4

Realização de Estudos
Socioambientais necessários
para o projeto de Ampliação
do Porto

Porto de
São
Sebastião

Não
iniciado

CDSS, Tebar, Prefeitura
Municipal de São
Sebastião, Prefeitura
Municipal de
Caraguatatuba, Prefeitura
Municipal de Ilhabela e
Governo do Estado de São
Paulo
CDSS, Tebar, Prefeitura
Municipal de São
Sebastião, Prefeitura
Municipal de
Caraguatatuba, Prefeitura
Municipal de Ilhabela e
Governo do Estado de São
Paulo
CDSS e IBAMA

1

2

Prazo
recomendado

Ação contínua

6 meses

Tabela 73 – Plano de ações: Porto–Cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

10.6. PLANO DE AÇÕES
Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste plano, foram
reunidas na Tabela 74 as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo
Portuário de São Sebastião para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o
horizonte de 2060.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
Item

Descrição da ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

Melhorias operacionais
1

2

Construção de nova
portaria e readequação
da portaria existente
Adoção de sistema de
agendamento integrado
Investimentos portuários

Porto Público

Não iniciado

CDSS

3 anos

Porto Público

Não iniciado

CDSS

3 anos
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
Item

Descrição da ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

3

Resolução do déficit de
capacidade de cais
previsto para o Porto de
São Sebastião

Porto de São
Sebastião

-

CDSS

9 anos

4

Resolução do déficit de
capacidade de
armazenagem previsto
para o Porto de São
Sebastião

Porto de São
Sebastião

-

CDSS

8 anos

Terminal Aquaviário
de São Sebastião

-

Transpetro

3 anos

Complexo Portuário

Em
andamento

Ecovias e Artesp

1 ano

Complexo Portuário

Em
andamento

DERSA e Concessionária
Tamoios S.A.

3 anos

Complexo Portuário

Em
andamento

DERSA e Concessionária
Tamoios S.A.

3 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

CDSS

3 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

Prefeituras de São
Sebastião e Ilhabela,
DERSA, CDSS e Marinha do
Brasil

Não
informado

Porto de São
Sebastião

Em
andamento

CDSS

2 anos

Porto de São
Sebastião

Não iniciado

CDSS

2 anos

Porto de São
Sebastião

Não iniciado

CDSS

1 ano

Porto de São
Sebastião

Em
andamento

CDSS e SNP/MTPA

2 anos

Porto de São
Sebastião

Não iniciado

CDSS

1 ano

Porto de São
Sebastião

Em
andamento

CDSS

6 meses

Porto de São
Sebastião

Não iniciado

CDSS

1 ano

Complexo Portuário

Em

CDSS, Tebar e Prefeitura

Ação

Fomento à ampliação da
capacidade de cais do
5
Terminal Aquaviário de
São Sebastião
Acessos ao Complexo Portuário
Prolongamento da Rod.
6
Governador Carvalho
Pinto (SP-070)
Adequação da
7
capacidade da Rod. dos
Tamoios (SP-099)
Implantação do Trecho
8
Contornos da Rod. Nova
Tamoios
Fomento à implantação
9
de área de triagem no
bairro Jaraguá
Construção de um novo
terminal para travessia
de balsas entre São
10
Sebastião (SP) e Ilhabela
(SP), em substituição ao
terminal existente
Gestão portuária
Aprimoramento da
11
gestão de RH da CDSS
Melhorias no
12
planejamento e gestão
da Autoridade Portuária
Busca de equilíbrio
13
financeiro da CDSS
Arrendamento de áreas
14
no Porto de São
Sebastião
Implantação de uma
15
sistemática de custeio da
Autoridade Portuária
Readequação do
16
organograma da CDSS
Implantação de
Indicadores Gerenciais e
17
de um Plano de Metas
de Desempenho
Empresarial
Porto–cidade
18
Fomento e participação

292

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
Item

Descrição da ação
do processo de
atualização do Plano
Diretor de
Desenvolvimento
Integrado do Município
de São Sebastião

Instalação portuária

Status
andamento

19

Fortalecimento da
comunicação e ações
conjuntas entre a
Autoridade Portuária,
empresas privadas e o
Poder Público

Complexo Portuário

Em
andamento

20

Acompanhamento,
fomento e realização de
iniciativas
socioambientais com as
comunidades do entorno
do Complexo Portuário

Complexo Portuário

Em
andamento

21

Realização de Estudos
Socioambientais
necessários para o
projeto de Ampliação do
Porto

Porto de São
Sebastião

Não iniciado

Responsável
Municipal de São
Sebastião

CDSS, Tebar, Prefeitura
Municipal de São
Sebastião, Prefeitura
Municipal de
Caraguatatuba, Prefeitura
Municipal de Ilhabela e
Governo do Estado de São
Paulo
CDSS, Tebar, Prefeitura
Municipal de São
Sebastião, Prefeitura
Municipal de
Caraguatatuba, Prefeitura
Municipal de Ilhabela e
Governo do Estado de São
Paulo

CDSS e IBAMA

Prazo
contínua

Ação
contínua

Ação
contínua

6 meses

Tabela 74 – Plano de ações do Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ABIPLA

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins

Abremar

Associação Brasileira das Empresas Marítimas

ACGIH

Association Advancing Occupational and Environmental Health

AEEUD

Áreas Especiais de Expansão Urbana Dirigida

AEIS

Áreas Especiais de Interesse Social

AEPCA

Áreas Especiais de Proteção Cultural e Antropológica

AliceWeb

Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior

Anfavea

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

ANP

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ANTAQ

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

APPEL

Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level

APR

Análise Preliminar de Riscos

Aprosoja

Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso

ARIE

Área de Relevante Interesse Ecológico

ASPE

Área Sob Proteção Especial

CAP

Conselho de Autoridade Portuária

CDSS

Companhia Docas de São Sebastião

Ceate

Centro de Atendimento a Emergências

CETESB

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CIPA

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CIRM

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

CLT

Consolidação das Leis do Trabalho

CMR

Calado Máximo Recomendado

CNAE

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNAGA

Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados

CNI

Confederação Nacional das Indústrias

Conama

Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONCLA

Comissão Nacional de Classificação
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CONDEPHAAT Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e
Turístico
Confis

Conselho Fiscal

Consad

Conselho de Administração

Coopersuss

Cooperativa de Triagem de Sucata de São Sebastião

COV

Compostos Orgânicos Voláteis

CSS

Canal de São Sebastião

DDSMS

Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Dersa

Desenvolvimento Rodoviário S.A.

DHN

Diretoria de Hidrografia e Navegação

DNPM

Departamento Nacional de Produção Mineral

DTA

Despacho de Trânsito Aduaneiro

EAR

Estudo de Análise de Risco

EE

Estação Ecológica

EIA

Estudo de Impacto Ambiental

Embrapa

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EOR

Equipe Organizacional de Resposta

EPI

Equipamento de Proteção Individual

ERP

Enterprise Resource Planning

ETE

Estação de Transbordo de Efluentes

FAQ

Folga Abaixo da Quilha

FAT

Fundo de Amparo ao Trabalhador

FJP

Fundação João Pinheiro

FUNDESPA

Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas

GEC

Grupo Especial de Contingência

GM

General Motors

HAB

Harmful Algal Blooming

Ibama

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBP

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
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IDA

Índice de Desempenho Ambiental

IDHM

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado

IIS

Instituto Ilhabela Sustentável

IMO

International Maritime Organization

Ipea

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

LabTrans

Laboratório de Transportes e Logística

LP

Licença Prévia

LRO

Licença de Regularização de Operação

LTCAT

Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho

MDIC

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

MPE

Ministério Público Estadual

MPE

Multiphase Extraction System

MPF

Ministério Público Federal

MTPA

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

MZDU

Macrozona de Desenvolvimento Urbano

MZPA

Macrozona de Proteção Ambiental

NHO

Normas de Higiene Ocupacional

NORMAM

Norma da Autoridade Marítima

NPCP-SP

Normas e Procedimentos para as Capitanias dos Portos de São Paulo

NR

Norma Regulamentadora

OD

Origem-destino

Osplan

Oleoduto Guararema-Paulínia

P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

P.p

Pontos percentuais

PA

Plano de Área

PAE

Plano de Atendimento a Emergências

PAM

Plano de Ajuda Mútua

PAPOSS

Plano de Área do Porto Organizado de São Sebastião

PBA

Plano Básico Ambiental

PCA

Plano de Controle Ambiental
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PCE

Plano de Controle de Emergências

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PDLG

Plano de Desenvolvimento de Logística

PDM

Plano Diretor Municipal

PDMSS

Plano Diretor Municipal de São Sebastião

PDRH

Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos

PDZ

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento

PE

Parque Estadual

PEA

Programa de Educação Ambiental

PEAT

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores

PEGC/SP

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de São Paulo

PEI

Plano de Emergência Individual

Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A.

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

PIB

Produto Interno Bruto

PMMA

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhabela

PMO

Plano Mútuo de Operações

PNGC

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

PNLP

Plano Nacional de Logística Portuária

POSS

Porto Organizado de São Sebastião

PPA

Plano Plurianual

PPEOB

Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno

PPRA

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PREZEIS

Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social

PRGAP

Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária

RAIS

Relação Anual de Informações Sociais

RCA

Relatório de Controle Ambiental

RECAP

Refinaria Capuava

REPLAN

Refinaria de Paulínia

REVAP

Refinaria Henrique Lage
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RIMA

Relatório de Impacto Ambiental

Ro-Ro

Roll-on/Roll-off

RPBC

Refinaria Presidente Bernardes

Sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A.

SAO

Separador de Água e Óleo

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SGI

Sistema de Gestão Integrada

SIGSEP

Sistema de Informação Geográfica da SEP

SNP

Secretaria Nacional de Portos

SPU

Secretaria de Patrimônio da União

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta

Tebar

Terminal Almirante Barroso

TEU

Twenty-foot Equivalent Unit

TI

Terra Indígena

TLT

Treinamento no Local de Trabalho

TPB

Tonelagem de Porte Bruto

Transpetro

Petrobras Transporte S.A.

TUP

Terminal de Uso Privado

UC

Unidade de Conservação

UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

Única

União da Indústria da Cana-de-Açúcar

USDA

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

Z1M

Zona 1 Marinha

Z1T

Zona 1 Terrestre

Z1TAEP

Sub-Zona Área Especialmente Protegida 1

Z2M

Zona 2 Marinha

Z2ME

Zona 2 Marinha Especial

Z2T

Zona 2 Terrestre

Z3M

Zona 3 Marinha

Z3T

Zona 3 Terrestre

Z4M

Zona 4 Marinha

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

Z4OD

Subzona de Ocupação Dirigida

Z4T

Zona 4 Terrestre

Z5M

Zona 5 Marinha

Z5T

Zona 5 Terrestre

ZA

Zona de Amortecimento

ZCV

Zona Comercial Vertical

ZDR

Zona Destinada a Retroporto

ZEE

Zoneamento Ecológico-Econômico

ZEIS

Zona Especial de Interesse Social

ZER

Zona Estritamente Residencial

ZEU

Zona de Expansão Urbana

ZEU-1

Zona de Expansão Urbana – adequada à urbanização

ZEU-2

Zona de Expansão Urbana – área de logística e intermodal

ZEU-3

Zona de Expansão Urbana – área tecnológica

ZIEPG

Zona Industrial Estratégica de uso correlato ao Petróleo e Gás

ZL-1

Zona de Logística - Área Retroportuária

ZLI

Zona de Logística e Industrial

ZM

Zona Marinha

ZMV

Zona Mista Vertical

ZN

Zona de Praticagem

ZPA

Zona de Proteção Ambiental

ZPP

Zona de Preservação Permanente

ZSU

Zona de Suporte Urbano

ZT

Zona Terrestre

ZTE

Zona Turística Ecológica
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APÊNDICES E ANEXOS
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APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DAS CARGAS
RELEVANTES
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Instalação portuária

Carga

Tebar

Petróleo

Tebar

Petróleo

Tebar

Petróleo

Tebar

Petróleo

Tebar

Derivados de
petróleo
Derivados de
petróleo
Derivados de
petróleo
Derivados de
petróleo
Não classificado

Tebar
Tebar
Tebar
Tebar
Tebar
Tebar
Tebar
São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião

Minério, metais
e pedras
Minério, metais
e pedras
Minério, metais
e pedras
Barrilha
Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos

Porto de São Sebastião

Sulfatos

Porto de São Sebastião

Malte e cevada

Porto de São Sebastião

Carga de apoio

Natureza de
carga
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel líquido combustíveis
Granel sólido
mineral

Sentido
Desembarque
Desembarque
Embarque
Embarque
Desembarque
Desembarque
Embarque

Tipo de
navegação
Cabotagem
Longo
curso
Cabotagem
Longo
curso
Cabotagem
Longo
curso
Cabotagem

2012

2013

2014

2015

2016

38.069.243

37.531.487

38.257.149

37.914.715

34.961.259

Participação
(%)
74,26%

6.104.052

7.939.106

7.822.585

5.616.850

1.881.521

4,00%

99.443

-

-

443.691

638.978

1,36%

136.201

-

-

138.990

2.012.857

4,28%

745.856

669.570

524.974

1.622.789

4.729.147

10,04%

3.730.809

4.547.452

4.199.666

1.517.612

752.895

1,60%

1.611.206

2.047.851

2.297.660

1.546.656

1.113.326

2,36%

44.404

72.155

8.657

9.791

-

-

-

-

-

-

176.920

0,38%

Desembarque

Longo
curso
Cabotagem

Desembarque

Cabotagem

-

-

-

-

134.406

0,29%

Desembarque

Longo
curso

-

-

-

-

61.524

0,13%

Embarque

Cabotagem

-

-

-

-

10.194

0,02%

Desembarque

Longo
curso

241.968

225.076

292.527

290.255

279.617

0,59%

Carga geral

Embarque

Cabotagem

10.409

790

3.515

-

-

-

Carga geral

Embarque

Longo
curso

-

-

-

-

16.455

0,03%

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

-

-

45

-

-

-

Carga geral

Desembarque

Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Apoio
marítimo

165.947

50.841

38.935

120.735

-

-

154.921

89.179

114.159

101.062

82.800

0,18%

154.374

134.063

155.257

110.292

124.037

0,26%

42.403

55.293

9.945

-

-

-

Granel sólido
mineral
Granel sólido
vegetal
Carga geral

Embarque

Desembarque
Desembarque
Embarque
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Porto de São Sebastião

Carga de apoio

Natureza de
carga
Carga geral

Porto de São Sebastião

Carga de apoio

Carga geral

Desembarque

Porto de São Sebastião

Carga de apoio

Carga geral

Desembarque

Porto de São Sebastião

Carga de apoio

Porto de São Sebastião

Veículos e
semelhantes
Veículos e
semelhantes
Produtos
químicos
Alumina e
bauxita
Máquinas e
equipamentos
Máquinas e
equipamentos
Máquinas e
equipamentos
Materiais
elétricos e
eletrônicos
Materiais
elétricos e
eletrônicos
Materiais
elétricos e
eletrônicos
Materiais
elétricos e
eletrônicos

Instalação portuária

Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião

Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião

Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião

Carga

Granel sólido
mineral
Carga geral

Sentido
Embarque

Embarque
Embarque

Tipo de
navegação
Apoio
portuário
Apoio
marítimo
Apoio
portuário
Apoio
marítimo
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso

Carga geral

Desembarque

Granel sólido
mineral
Granel sólido
mineral
Carga geral

Desembarque

Carga geral

Embarque

Cabotagem

Carga geral

Embarque

Longo
curso

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

Carga geral

Desembarque

Longo
curso

Carga geral

Embarque

Cabotagem

Carga geral

Embarque

Longo
curso

Desembarque
Desembarque

Porto de São Sebastião

Contêiner

Contêiner

Embarque

Porto de São Sebastião

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Porto de São Sebastião

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Longo
curso
Cabotagem
Longo
curso

-

9.269

4.669

6.352

4.069

Participação
(%)
0,01%

-

274

279

-

-

-

-

1.619

956

799

806

0,00%

-

-

17.699

16.323

-

-

23.881

28.283

34.295

31.120

59.288

0,13%

11.531

11.848

26.555

20.327

10.400

0,02%

35.312

35.262

-

20.341

10.077

0,02%

17.637

-

-

-

-

-

2.872

208

135

150

1.985

0,00%

-

-

70

-

-

-

6.914

288

-

1.298

124

0,00%

-

-

2.127

-

-

-

4.570

5.479

1.415

1.980

1.385

0,00%

-

-

285

-

-

-

619

-

1.778

5.808

-

-

546

206

-

37

37

0,00%

-

-

12

-

-

-

4.142

603

1.407

364

-

-

2012

2013

2014

2015

2016
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Instalação portuária

Carga

Porto de São Sebastião

Madeiras e
móveis
Instrumentos de
ótica, relógios e
outros
Instrumentos de
ótica, relógios e
outros
Animais e
plantas
Produtos
alimentícios
Minério, metais
e pedras
Minério, metais
e pedras
Minério, metais
e pedras
Minério, metais
e pedras
Minério, metais
e pedras
Total

Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião

Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Porto de São Sebastião
Total geral

Natureza de
carga
Carga geral

Desembarque

Carga geral

Embarque

Carga geral

Desembarque

Carga geral

Embarque

Carga geral

Embarque

Granel sólido
mineral
Carga geral

Sentido

Desembarque
Embarque

Carga geral

Embarque

Carga geral

Desembarque

Carga geral

Desembarque

Total

Total

Tipo de
navegação
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Longo
curso
Cabotagem
Longo
curso
Cabotagem
Longo
curso
Total

2.621

-

-

-

-

Participação
(%)
-

1.192

-

-

-

-

-

860

1.943

1.360

-

-

-

1.822

1.023

5.460

1.004

15.197

0,03%

409

-

254

-

498

0,00%

-

-

16.662

-

-

-

-

-

700

-

-

-

-

333

-

-

-

-

-

-

93

-

-

-

-

2.948

-

-

-

-

51.426.166

53.462.448

53.841.285

49.539.339

47.079.804

100,00%

2012

2013

2014

2015

2016

Tabela 75 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 2 – CENÁRIOS DA PROJEÇÃO DE DEMANDA
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Natureza de
carga

Granel líquido
combustível

Carga

Tipo de
navegação

Sentido

Petróleo

Cabotagem

Embarque

Petróleo

Cabotagem

Petróleo

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Otimista

638.978

712.186

765.792

821.847

877.640

930.369

981.338

1.032.163

1.083.062

1.133.953

Embarque

Pessimista

638.978

695.648

726.157

756.199

783.179

804.746

822.312

839.145

856.011

872.872

Cabotagem

Embarque

Tendencial

638.978

703.917

745.974

789.023

830.410

867.557

901.825

935.654

969.536

1.003.412

Petróleo

Cabotagem

Desembarque

Otimista

34.961.259

47.202.703

53.063.930

59.994.333

68.167.242

76.022.564

81.891.307

87.635.350

93.373.902

99.112.527

Petróleo

Cabotagem

Desembarque

Pessimista

34.961.259

46.106.569

50.317.469

55.202.084

60.830.361

65.757.640

68.620.834

71.304.722

73.980.739

76.656.861

Petróleo

Cabotagem

Desembarque

Tendencial

34.961.259

46.654.636

51.690.700

57.598.208

64.498.802

70.890.102

75.256.071

79.060.845

82.357.966

85.183.991

Petróleo

Longo curso

Embarque

Otimista

2.012.857

2.618.817

3.109.682

3.517.613

3.717.805

3.835.718

3.950.145

4.065.156

4.180.221

4.295.284

Petróleo

Longo curso

Embarque

Pessimista

2.012.857

2.580.120

3.006.781

3.337.367

3.460.453

3.501.851

3.536.498

3.570.773

3.605.054

3.639.335

Petróleo

Longo curso

Embarque

Tendencial

2.012.857

2.599.468

3.058.231

3.427.490

3.589.129

3.668.784

3.743.322

3.817.965

3.892.637

3.967.310

Petróleo

Longo curso

Desembarque

Otimista

1.881.521

3.492.729

5.613.273

6.043.398

6.216.585

6.357.244

6.491.584

6.625.745

6.759.913

6.894.080

Petróleo

Longo curso

Desembarque

Pessimista

1.881.521

3.442.497

5.432.846

5.742.778

5.798.766

5.819.752

5.831.080

5.841.307

5.851.497

5.861.688

Petróleo

Longo curso

Desembarque

Tendencial

1.881.521

3.467.613

5.523.060

5.893.088

6.007.675

6.088.498

6.161.332

6.233.526

6.305.705

6.377.884

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Cabotagem

Embarque

Otimista

1.113.326

1.466.268

1.603.124

1.770.192

1.953.531

2.126.825

2.297.445

2.467.338

2.637.406

2.807.452

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Cabotagem

Embarque

Pessimista

1.113.326

1.434.495

1.525.659

1.638.117

1.757.043

1.858.332

1.949.195

2.037.411

2.125.688

2.213.945

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Cabotagem

Embarque

Tendencial

1.113.326

1.450.382

1.564.391

1.704.155

1.855.287

1.992.579

2.123.320

2.252.374

2.381.547

2.510.698

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

Natureza de
carga

Granel líquido
combustível

Granel sólido

Carga

Tipo de
navegação

Sentido

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Cabotagem

Desembarque

Otimista

4.729.147

5.182.268

5.653.726

6.226.339

6.806.704

7.391.839

7.964.508

8.533.910

9.103.895

9.673.798

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Cabotagem

Desembarque

Pessimista

4.729.147

5.069.971

5.380.532

5.761.788

6.122.078

6.458.681

6.757.237

7.046.218

7.335.392

7.624.502

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Cabotagem

Desembarque

Tendencial

4.729.147

5.126.120

5.517.129

5.994.063

6.464.391

6.925.260

7.360.873

7.790.064

8.219.644

8.649.150

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Longo curso

Desembarque

Otimista

752.895

1.120.098

1.180.730

1.257.249

1.335.673

1.408.837

1.479.072

1.549.444

1.619.837

1.690.230

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Longo curso

Desembarque

Pessimista

752.895

1.095.760

1.123.522

1.163.194

1.200.973

1.230.514

1.254.285

1.277.386

1.300.470

1.323.553

Derivados
de petróleo
(exceto
GLP)

Longo curso

Desembarque

Tendencial

752.895

1.107.929

1.152.126

1.210.221

1.268.323

1.319.676

1.366.679

1.413.415

1.460.154

1.506.891

Barrilha

Longo curso

Desembarque

Otimista

279.617

280.233

295.983

312.740

328.852

343.848

358.210

372.552

386.898

401.243

Barrilha

Longo curso

Desembarque

Pessimista

279.617

274.758

283.079

291.673

298.969

304.605

309.090

313.413

317.732

322.051

Barrilha

Longo curso

Desembarque

Tendencial

279.617

277.496

289.531

302.206

313.911

324.227

333.650

343.436

353.531

363.644

Longo curso

Desembarque

Otimista

124.037

134.066

144.863

156.622

168.099

178.880

189.295

199.725

210.159

220.592

Longo curso

Desembarque

Pessimista

124.037

131.253

138.084

145.302

151.717

156.995

161.481

165.865

170.246

174.627

Longo curso

Desembarque

Tendencial

124.037

132.659

141.473

150.962

159.908

167.938

175.388

183.241

191.371

199.518

Malte e
cevada
Malte e
cevada
Malte e
cevada

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

Natureza de
carga

Carga

Tipo de
navegação

Sentido

Sulfatos

Longo curso

Desembarque

Sulfatos

Longo curso

Sulfatos

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Otimista

82.800

118.134

124.927

132.091

138.866

145.051

150.894

156.717

162.541

168.365

Desembarque

Pessimista

82.800

115.826

119.481

123.194

126.248

128.497

130.202

131.832

133.460

135.089

Longo curso

Desembarque

Tendencial

82.800

116.980

122.204

127.642

132.557

136.774

140.548

144.852

149.298

153.753

Veículos

Longo curso

Embarque

Otimista

59.288

71.833

327.787

368.389

414.580

466.898

522.919

579.313

635.709

692.105

Veículos

Longo curso

Embarque

Pessimista

59.288

70.904

77.211

83.173

88.724

93.764

98.182

102.425

106.659

110.894

Veículos

Longo curso

Embarque

Tendencial

59.288

71.369

78.363

85.127

91.588

97.637

103.148

108.502

113.849

119.195

Veículos

Longo curso

Desembarque

Otimista

10.400

14.619

50.196

55.318

60.987

66.901

72.951

79.030

85.110

91.189

Veículos

Longo curso

Desembarque

Pessimista

10.400

14.365

16.022

16.438

17.324

18.638

20.191

21.754

23.314

24.875

Veículos

Longo curso

Desembarque

Tendencial

10.400

14.492

16.346

16.964

18.090

19.697

21.602

23.531

25.458

27.385

Longo curso

Embarque

Otimista

16.455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Longo curso

Embarque

Pessimista

16.455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Longo curso

Embarque

Tendencial

16.455

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Longo curso

Desembarque

Otimista

-

38.442

40.330

42.847

45.413

47.913

50.423

52.947

55.471

57.996

Longo curso

Desembarque

Pessimista

-

37.626

38.421

39.715

40.937

41.986

42.932

43.862

44.792

45.721

Longo curso

Desembarque

Tendencial

-

38.034

39.375

41.281

43.175

44.950

46.678

48.405

50.132

51.858

Gado vivo

Longo curso

Embarque

Otimista

15.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gado vivo

Longo curso

Embarque

Pessimista

15.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gado vivo

Longo curso

Embarque

Tendencial

15.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Granel sólido

Carga geral

Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos

Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos
Produtos
siderúrgicos
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Natureza de
carga

Carga

Tipo de
navegação

Sentido

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Outros

Outros

Outros

Otimista

402.026

534.719

4.090.877

4.164.739

4.245.214

4.321.831

4.381.625

4.440.360

4.499.059

4.557.757

Outros

Outros

Outros

Pessimista

402.026

522.933

583.121

635.113

689.143

735.704

764.358

791.386

818.351

845.315

Outros

Outros

Outros

Tendencial

402.026

528.826

598.055

660.982

728.235

789.824

834.048

873.564

908.883

940.288

Total

Total

Total

Otimista

47.079.804

62.987.115

76.065.221

84.863.717

94.477.191

103.644.719

110.781.717

117.789.751

124.793.182

131.796.571

Total

Total

Total

Pessimista

47.079.804

61.592.725

68.768.384

74.936.134

81.365.915

86.911.705

90.297.881

93.487.498

96.669.405

99.851.327

Total

Total

Total

Tendencial

47.079.804

62.289.920

70.536.959

78.001.413

86.001.480

93.333.501

98.568.483

103.229.374

107.379.711

111.054.978

Outros

Total

Tabela 76 – Cenários de projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de São Sebastião entre 2016 (observado) e 2060 (projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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METODOLOGIA
O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas inerentes ao Complexo Portuário estudado (Porto Público e TUPs), fornecendo todos os
subsídios que balizaram a construção dos números. Assim, são caracterizados o contexto
econômico e concorrencial em que o Complexo está inserido, apresentando as premissas
consideradas no cálculo da demanda para cada um dos cenários especificados (tendencial,
otimista e pessimista), bem como avaliando o impacto da projeção de demanda portuária
sobre o acesso aquaviário e sobre os acessos terrestres.
O detalhamento das análises a serem realizadas para avaliar cada um dos aspectos
mencionados encontra-se nas próximas seções.

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

ESTIMATIVA DE PROJEÇÃO DE DEMANDA DE LONGO CURSO
Para o Complexo Portuário de São Sebastião, em relação às projeções de longo curso,
utilizou-se os resultados obtidos no PNLP 2016. No Plano foram incorporadas metodologias clássicas
de planejamento e, de forma direta ou indireta, utilizou-se cada uma das atividades apresentadas no
fluxograma de estudo para o planejamento de transportes evidenciado na Figura 112.

Figura 112 - Fluxograma de estudo para planejamento de transportes
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na etapa de geração de viagens, são definidas as zonas de tráfego geradoras e
atratoras de viagens. Fazendo uma analogia com as exportações de soja do Brasil, por
exemplo, seriam definidas as cidades brasileiras que exportam soja e os países que a
importam.
Na etapa de distribuição de viagens, são definidos os pares origem-destino (OD), ou
seja, “quem abastece quem”. Nessa etapa, então, são associadas as cidades exportadoras e
importadoras, respectivamente, aos países de destino e origem. No PNLP, é nessa fase que se
faz a projeção da demanda, ou seja, com a matriz de distribuição de produtos atual, a partir
dos dados coletados e da análise de mercado, são realizadas estimativas e projeções da
demanda, a partir de modelos econométricos, para cada carga relevante do Complexo
Portuário, por sentido (embarque e desembarque) e tipo de navegação. Os horizontes de
projeção são de cinco, 15 e 30 anos.
As estimativas e as projeções de movimentação de cargas de exportação e
importação do Complexo Portuário no PNLP são obtidas por meio de modelos econométricos,
especificamente, por painéis de dados (combinação de séries temporais e dados de corte
transversal). A Figura 113 exibe um fluxograma dessa etapa do projeto.
Volume de
Importações

PIB Doméstico

Taxa de câmbio
real

Volume de
Exportações

Preço das
commodities

PIB Mundial

ESTIMAÇÃO + PROJEÇÃO
Estimativa das funções
exportação/importação

+

Valores projetados para as
variáveis explanatórias

Valores projetados para
exportação/importação

Figura 113 – Fluxograma da projeção de demanda de cargas
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

A etapa de estimação e projeção tem como inputs as seguintes variáveis e bases de
dados: séries históricas de dados observados e projetados dos Produtos Internos Brutos (PIB)
das regiões relevantes (país de destino, no caso de exportação, e microrregião brasileira de
destino, no caso de importação); taxas de câmbio real do Brasil e dos seus parceiros
comerciais, as quais são provenientes de The Economist Intelligence Unit, uma divisão de
pesquisa e análise do grupo The Economist; e preço das commodities, extraído do Sistema de
Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb). Esta última variável é incluída no
modelo de estimação apenas para casos de produtos primários com elevado grau de
homogeneidade (e.g., minério de ferro e soja).
A variável explicada (ou dependente) do modelo é a série histórica de volume de
exportação (de 1997 até 2016) e do volume de importação (1997 até 2016), proveniente do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), para o Complexo Portuário. A
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base de dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), por sua vez, é
utilizada para calibrar o ponto de partida do último ano observado.
O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada
carga de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na Figura 114.

Figura 114 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

As variáveis explicativas, conforme indicado anteriormente, são, respectivamente,
para importação: PIB doméstico, taxa de câmbio real e preço das commodities; e, para
exportação: taxa de câmbio real, preço das commodities e PIB mundial. Os volumes são
projetados por produto e microrregião e empilhados em formato de painel para obtenção do
resultado de cada produto por sentido (importação e/ou exportação).
A ideia fundamental de um painel de dados, com a utilização de um modelo
econométrico dinâmico autorregressivo (ARELLANO, 2003), é que, por meio da combinação de
série temporal e corte transversal, obtém-se o aumento dos graus de liberdade e estimativas
mais confiáveis.
Nesse contexto, a etapa de divisão modal é marcada pela separação dos pares OD
entre os modos de transporte. Nessa etapa, define-se que parcela dos pares OD utilizará cada
um dos modais de transporte disponíveis. Ou seja, para a soja exportada, define-se quais pares
utilizariam ferrovia, rodovia ou hidrovia para chegar aos portos, de acordo com a analogia
apresentada.
A última etapa do modelo é a alocação de viagem, em que se definem os caminhos
que as cargas irão percorrer para ir da sua origem até o seu destino. Vale ressaltar que, com o
apoio do software SIGSEP (Sistema de Informação Geográfica da SEP13), as etapas de divisão e
alocação são realizadas simultaneamente no PNLP. No entanto, para que esse modelo possa
ser aplicado a um estudo de planejamento de transportes, etapas anteriores e posteriores a
essas quatro principais são necessárias.

13

Sigla referente à extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) – atual Secretaria Nacional de
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
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ESTIMATIVA DE PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CABOTAGEM
A metodologia de projeção de demanda de cabotagem utilizada baseia-se no mesmo
princípio econométrico do longo curso e também nos resultados do PNLP para o Complexo
Portuário de São Sebastião. Entretanto, os dados utilizados para a estimativa do modelo são
diferentes: além do volume observado que é coletado na base trimestral da ANTAQ, utiliza-se
o PIB estadual brasileiro e uma matriz de distância entre os portos. No presente caso, as
informações de movimentação de cabotagem de uma determinada instalação portuária (porto
ou TUP) do Complexo são empilhadas com base no fluxo de cabotagem dessa instalação com
os demais portos e TUPs de outros complexos. A Figura 115 apresenta a equação utilizada para
estimar e projetar os fluxos de cabotagem.

Figura 115 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

O agrupamento de produtos utilizado para as estimativas de cabotagem é compatível
com a classificação do longo curso, possibilitando a agregação dos volumes totais (longo curso
e cabotagem) por complexo portuário. É importante ressaltar que os dados utilizados da
ANTAQ passam por uma padronização, como evidencia a Figura 116.

Figura 116 – Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

A partir da base original, os dados são tratados seguindo uma lógica de validação. A
primeira delas diz respeito a identificar se aquele dado tem origem ou destino em plataforma
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marítima. Caso tenha, o dado é excluído, uma vez que, apesar de ser contabilizado como
cabotagem pela ANTAQ, a informação não representa um fluxo originado e destinado a um
complexo portuário e, por isso, não pode ser entendida pelas mesmas variáveis explicativas
utilizadas para os demais fluxos.
A segunda validação feita busca identificar informações em duplicidade. Esse caso
ocorre quando dois portos registram exatamente o mesmo fluxo. Por exemplo, um produto
que sai do porto A para o porto B pode ter sido registrado pelo porto A como embarque e pelo
porto B como desembarque. Dessa forma, a mesma movimentação pode ter sido contabilizada
duas vezes. Caso essa duplicidade tenha sido evidenciada, são feitos levantamentos nos Planos
Mestres realizados nos ciclos anteriores e nas informações estatísticas do porto para certificarse de que a informação realmente apresenta dupla contagem. Em se confirmando essa
hipótese, há exclusão da amostra.
Feitas essas duas validações, obtém-se a base padronizada da ANTAQ, que é utilizada
como input do modelo econométrico exposto anteriormente. O resultado, gerado por par OD,
é agregado em complexo portuário para ser apresentado.

ANÁLISE DE MERCADO
Para subsidiar as estimativas e projeções de demanda, são realizadas análises de
mercado por produto movimentado no Complexo Portuário em estudo. Busca-se, durante a
visita técnica ao Complexo Portuário, captar expectativas de crescimento dos principais players
envolvidos nas atividades portuárias e de novos investimentos na área de influência do
Complexo.
São avaliadas diversas tendências de mercado para os principais produtos
movimentados, tanto em termos conjunturais – como mudanças no perfil da produção
agrícola, ganhos de produtividade, novos investimentos em capacidade de produção e
flutuação de preços domésticos e internacionais – quanto em termos estruturais, tais como
mudanças no padrão de consumo, esgotamento de recursos naturais (terras aráveis e
potencial de mineração) e mudanças tecnológicas.
Busca-se, ainda, analisar os dados e as análises de publicações de instituições de
pesquisa, associações representativas e entidades diversas, tais como: Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Ministérios, Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Associação dos Produtores
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA), Associação Brasileira das Empresas Marítimas (Abremar), Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), União da Indústria da Cana-deAçúcar (Unica), análises setoriais do Valor Econômico, Confederação Nacional das Indústrias
(CNI), entre outros.

RESULTADOS
Esta seção apresenta a memória de cálculo de cada grupo de produto movimentado
no Complexo Portuário de São Sebastião, projetada para o período de 2017 a 2060. Salienta-se
que, para alguns grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

PLANO MESTRE

cabotagem, há resultados idênticos aos apresentados no PNLP 2017, isto é, os coeficientes
estimados para o PNLP são os mesmos apresentados para projetar a demanda dos complexos,
enquanto que para outros fluxos foram estimados novos parâmetros, conforme os resultados
apresentados a seguir.

BARRILHA
As elasticidades da demanda estimadas para a barrilha estão detalhadas na Tabela
77. Em suma, para a barrilha, o determinante da demanda por importação foi o PIB das
microrregiões de destino.
Variable

Coefficient

C

9,973876879

LOG(PIB)

0,360892146

Tabela 77 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de barrilha
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino gera um
impacto de 3,6% nos desembarques de barrilha no Complexo Portuário de São Sebastião. O
Gráfico 44 evidencia a relação entre as variáveis.

Gráfico 44 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de barrilha e o desembarque do
produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A barrilha (carbonato de sódio) é um sal utilizado na produção de vidro, sabões e
detergentes. O produto importado pelo Complexo de São Sebastião tem como principais
origens os Estados Unidos (77%) e a Espanha (12%), e como principais destinos os municípios
de Jacareí (35%), São Paulo (16%) e Guaratinguetá (13%) (ALICEWEB, 2017). O Brasil não
produz barrilha desde 2006, quando a última fábrica produtora existente no País foi
desativada.
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Em 2016, o Complexo Portuário de São Sebastião desembarcou 279 mil toneladas de
barrilha, 26% do total importado no País. Até 2060, espera-se um crescimento médio anual de
0,7%, alcançando 364 mil toneladas no último ano. A projeção de demanda para a
movimentação dessa carga pode ser observada no Gráfico 45.

Gráfico 45 – Projeção de demanda de importação de barrilha vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A importação cresce em um ritmo lento, pois o Porto de São Francisco do Sul (SC)
tem atraído parcela da movimentação dessa carga devido a impostos reduzidos, que tornam o
custo da operação mais competitivo do que a que ocorre em São Sebastião, mesmo
considerando a diferença nos valores do frete rodoviário.

DERIVADOS DE PETRÓLEO (EXCETO GLP)
As elasticidades de demanda estimadas para os derivados de petróleo estão
detalhadas na Tabela 78 e na Tabela 79. Para esse grupo de produtos, nas movimentações de
longo curso, os determinantes da demanda por importação foram os PIBs das microrregiões de
destino e as movimentações passadas, enquanto que na cabotagem foram os PIBs dos estados
de destino e das movimentações nos anos anteriores.
Variable

Coefficient

C

7,949356857

LOG(PIB)
LOG(KG(-1))

0,523349669
0,371127765

Tabela 78 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de derivados de petróleo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)
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Variable

Coefficient

C

6,9110

LOG(PIB)
LOG(KG(-1))

0,4993
0,1376

Tabela 79 – Coeficientes estimados para movimentação de cabotagem de derivados de petróleo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao
PIB utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino gera
um impacto de 5,2% nas importações de derivados de petróleo e 4,9% nas movimentações de
cabotagem no Complexo Portuário de São Sebastião. O Gráfico 46, o Gráfico 47 e o Gráfico 48
abaixo evidenciam a relação entre as variáveis.

Gráfico 46 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de derivados de petróleo e o
desembarque do produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 47 – Relação entre o PIB das microrregiões que recebem derivados de petróleo e o embarque do
produto por cabotagem pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 48 – Relação entre o PIB das microrregiões que recebem derivados de petróleo e o desembarque
do produto por cabotagem pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Complexo Portuário de São Sebastião é o terceiro maior do País em termos de
movimentação de derivados de petróleo. Os principais derivados que desembarcam no Complexo –
nafta, óleo combustível, diesel e gasolina – têm como finalidade principal atender à demanda interna
do estado de São Paulo, visto que a produção estadual é deficitária (IBP, 2016). Os derivados chegam
ao porto por duas vias: por cabotagem, vindos principalmente do Rio de Janeiro, de Suape e de
Vitória; e por importação, oriundos da Argélia (24%), da Argentina (18%) e do Peru (15%). Os
embarques, por outro lado, têm como destino principalmente Suape, Itaqui e Vitória.
Em 2016, foram movimentadas 6,6 milhões de toneladas de derivados de petróleo
no Complexo, sendo 72% de desembarques por cabotagem, 17% de embarques por
cabotagem e 11% de importações. Até 2060, espera-se um crescimento de cerca de 1,3% ao
ano no total movimentado, atingindo 12,7 milhões de toneladas. A projeção de demanda para
os derivados de petróleo pode ser observada no Gráfico 49, no Gráfico 50 e no Gráfico 51.

Gráfico 49 – Projeção de demanda de importação de derivados de petróleo vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 50 – Projeção de demanda de desembarque de cabotagem de derivados de petróleo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 51 – Projeção de demanda de embarque de cabotagem de derivados de petróleo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Esse crescimento é motivado pelo novo posicionamento de mercado da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobras), que estabiliza a produção das refinarias e abre espaço para a
produção privada entrar no mercado. Além disso, o fim da recessão deve impulsionar a
atividade econômica e aumentar a demanda pelos derivados de petróleo e por outros
combustíveis.

GADO VIVO
O Complexo de São Sebastião tem sido utilizado nos últimos anos para a exportação
de gado vivo. Em 2016, foram exportadas cerca de 15 mil toneladas de bovinos, colocando o
porto na 2ª colocação nacional em movimentação dessa carga, atrás apenas do Porto de Vila
do Conde. Os principais destinos para o gado vivo foram a Turquia (57%) e o Egito (43%).
Em 2017 já foram movimentadas 8,1 mil toneladas da carga até o final de agosto.
Considerando a proporcionalidade temporal, espera-se que até o final do ano sejam
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exportadas cerca de 12,1 mil toneladas de gado vivo, uma redução de 20% em relação ao ano
anterior. A projeção de demanda pode ser observada no Gráfico 52.

Gráfico 52 – Projeção de demanda de exportação de gado vivo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Como a movimentação de gado em São Sebastião vem sendo um resíduo da que
ocorre em Vila do Conde, a expectativa é de que, apesar de continuar nesse ano, ela cesse a
partir de 2018.

MALTE E CEVADA
As elasticidades da demanda estimadas para o malte e a cevada estão detalhadas na
Tabela 80. Em suma, para ambos os produtos, o determinante da demanda por importação foi
o PIB das microrregiões de destino.
Variable

Coefficient

C

14,82506806

LOG(PIB)

0,546794577

Tabela 80 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de malte e cevada
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino gera um
impacto de 5,4% nos desembarques de malte e cevada no Complexo Portuário de São
Sebastião. O Gráfico 53 evidencia a relação entre as variáveis.
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Gráfico 53 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de malte e cevada e o desembarque do
produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O malte e a cevada que desembarcam no Complexo Portuário de São Sebastião são
utilizados pela unidade da Malteria do Vale em Taubaté (SP). A cevada é proveniente da
Argentina e do Uruguai, enquanto o malte vem da Alemanha e da França (ALICEWEB, 2017). A
Malteria do Vale atende às cervejarias Heineken e Petrópolis, tendo capacidade para produzir
115 mil toneladas de malte anualmente com a cevada que recebe.
Em 2016, foram desembarcadas 124 mil toneladas de malte, o que conferiu ao
Complexo a quinta posição em volume movimentado dos produtos no País. Já em 2060,
espera-se que a movimentação seja de 199 mil toneladas, com um crescimento médio de 1,0%
ao ano. A projeção de demanda para o malte e a cevada encontra-se no Gráfico 54.

Gráfico 54 – Projeção de demanda de importação de malte e cevada vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Aliado a esse incremento está a expectativa de retomada do consumo de cerveja,
que foi impactado negativamente com a crise econômica dos últimos anos, e o incremento na
demanda derivado do aumento populacional. Como não há expectativas de expansão na
produção da Malteria do Vale até o momento, a companhia deve limitar a importação de
cevada até o limite da capacidade produtiva da sua unidade fabril e suprir o restante da
demanda líquida interna com os desembarques de malte.

PETRÓLEO
As elasticidades de demanda estimadas para o petróleo estão detalhadas na Tabela
81, na Tabela 82 e na Tabela 83. Para esse produto, nas movimentações de longo curso, os
determinantes da demanda por importação foram os PIBs das microrregiões de destino e as
movimentações passadas, e de exportação foram os PIBs dos países de destino e as
movimentações anteriores. Para a cabotagem, foi determinante o PIB dos estados de destino.
Variable

Coefficient

C

11,87374613

LOG(PIB)
LOG(KG(-1))

0,143812283
0,427821058

Tabela 81 – Coeficientes estimados para importação de petróleo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

Coefficient
C

2,624507093

LOG(PIB)
LOG(KG(-1))

0,098813923
0,243035709

Tabela 82 – Coeficientes estimados para exportação de petróleo
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

Variable

Coefficient

C

8,106569985

LOG(PIB)

0,765377926

Tabela 83 – Coeficientes estimados para movimentações de cabotagem
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda dos destinos gera um aumento de 1,4%
nas importações, 0,9% nas exportações e 7,6% nas movimentações de cabotagem de petróleo
no Complexo Portuário de São Sebastião. O Gráfico 55, o Gráfico 56 e o Gráfico 57 abaixo
evidenciam a relação entre as variáveis.
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Gráfico 55 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de petróleo e o desembarque do
produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 56 – Relação entre o PIB dos países importadores de petróleo e o embarque do produto pelo
Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist Intelligence Unit ([2016]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 57 – Relação entre o PIB das microrregiões que recebem petróleo e os embarques e
desembarques do produto por cabotagem no Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Complexo Portuário de São Sebastião destaca-se na movimentação de petróleo
pela sua posição geográfica, próximo a quatro grandes refinarias. O Complexo possui uma
extensa rede de dutos que os conecta às refinarias, assim como vários tanques de
armazenagem, o que confere a ele uma vocação natural para a movimentação dessa carga.
No Complexo ocorrem tanto embarques quanto desembarques, em vias de longo
curso e de cabotagem. Esses movimentos estão relacionados à incompatibilidade existente
entre o petróleo produzido internamente, nas bacias de Santos e de Campos, e o que as
refinarias podem utilizar como insumo em suas atividades (ARAÚJO, 2006).
Em 2016, o Complexo movimentou 39,5 milhões de toneladas de petróleo bruto,
sendo 89% de desembarques via cabotagem, 5% de importações e 5% de exportações. Os
desembarques por cabotagem tiveram como principais origens as bacias de Campos e Santos,
responsáveis por cerca de 82% do total desembarcado por essa via. Já as exportações tiveram
como principais destinos o Uruguai (39%) e a China (35%) (ANTAQ, 2017).
A retração recente nas movimentações, observada no período de 2014 a 2016, está
associada diretamente à recessão econômica que atingiu o Brasil. A importação de petróleo
bruto foi a mais afetada, sendo substituída pela importação direta de derivados de petróleo.
Com o fim da recessão, o setor deve recuperar o seu nível de atividade anterior e o volume de
movimentações de petróleo deve voltar a crescer. Dessa forma, a demanda por petróleo no
Complexo deve aumentar em torno em 1,7% ao ano, atingindo cerca de 96,5 milhões de
toneladas em 2060. No Gráfico 58, no Gráfico 59, no Gráfico 60 e no Gráfico 61, é possível
observar a projeção de demanda para o petróleo.
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Gráfico 58 – Projeção de demanda de importação de petróleo vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 59 – Projeção de demanda de exportação de petróleo vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist Intelligence Unit ([2016]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 60 – Projeção de demanda de embarque por cabotagem de petróleo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 61 – Projeção de demanda de desembarque por cabotagem de petróleo
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PRODUTOS SIDERÚRGICOS
As elasticidades da demanda estimadas para os produtos siderúrgicos estão
detalhadas na Tabela 84. Em suma, para esse grupo de produtos, os determinantes da
demanda por importação foram o PIB das microrregiões de destino e as movimentações
passadas.
Variable

Coefficient

C
LOG(PIB)
LOG(KG(-1))

10,3377
0,6125
0,1658

Tabela 84 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de produtos siderúrgicos
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino gera um
impacto de 6,1% nos desembarques de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de São
Sebastião. O Gráfico 62 evidencia a relação entre as variáveis.
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Gráfico 62 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de produtos siderúrgicos e o
desembarque do produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 2016, houve uma movimentação atípica de exportação de produtos siderúrgicos
no Porto de São Sebastião. Historicamente, o produto vem sendo importado, principalmente
pela unidade da Gerdau Aços Especiais, instalada na região de São José dos Campos (SP), para
ser posteriormente vendido no mercado interno.
Em 2017, foram importadas cerca de 20 mil toneladas de produtos siderúrgicos até o
final de agosto. Com isso, e devido à movimentação nula em 2016, o volume total esperado
em 2017 foi projetado proporcionalmente com base na movimentação até agosto, e para os
períodos futuros foi considerada a taxa de crescimento do PNLP.
No ano de 2060, espera-se que a importação de produtos siderúrgicos atinja um
volume de cerca de 52 mil toneladas, representando um crescimento anual médio de 0,9%
durante o período. Isso se deve à expectativa de que, com a retomada das atividades
industriais pós-crise, a necessidade por produtos siderúrgicos recupere-se gradualmente. A
projeção de demanda de importação de produtos siderúrgicos pode ser observada no Gráfico
63.
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Gráfico 63 – Projeção de demanda de importação de produtos siderúrgicos vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

SULFATOS
As elasticidades da demanda estimadas para os sulfatos estão detalhadas a seguir.
Em suma, para esse grupo de produtos, o determinante da demanda por importação foi o PIB
das microrregiões de destino.
Variable
C

Coefficient
16,32459087

LOG(PIB)

0,40838322

Tabela 85 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de sulfatos
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda de importação em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino gera um
impacto de 4% nos desembarques de sulfatos no Complexo Portuário de São Sebastião. O
Gráfico 64 evidencia a relação entre as variáveis.
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Gráfico 64 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de sulfatos e o desembarque do
produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O sulfato é um insumo utilizado em diversas indústrias na produção de celulose,
vidros, detergentes, corantes, e na secagem de óleos. O mercado para o sulfato tem
características semelhantes às da barrilha, porém tem uma maior aplicação nas indústrias de
sabão. A carga é originária principalmente da Espanha, da China e do Chile (ALICEWEB, 2017).
Conforme informações obtidas em visita técnica ao Complexo, os principais destinos do
produto são as unidades da Ypê em Amparo (49%) e Salto (43%), além da empresa Quirey do
Brasil em São Paulo (8%).
Em 2016, foram movimentadas 82,8 mil toneladas do produto no Porto, o que
correspondeu a 9,9% do total nacional, o suficiente para colocar o Complexo de São Sebastião
como o terceiro maior porto brasileiro na movimentação desse produto. Em 2060 espera-se o
desembarque de 154 mil toneladas, resultando em um crescimento anual médio de 1,1%. A
evolução da movimentação de sulfatos é apresentada no Gráfico 65.

Gráfico 65 – Projeção de demanda de importação de produtos siderúrgicos vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Espera-se um crescimento lento na movimentação desse produto, influenciado pelo
aumento natural da demanda de sulfatos pelas indústrias que mais consomem esse insumo e
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pela falta de investimentos internos em sua produção. O ano de 2017, porém, deve ser de
redução das importações, pois, segundo informações coletadas na visita técnica ao Complexo,
os importadores firmaram um contrato com o Complexo Portuário de Santos.

VEÍCULOS
As elasticidades de demanda estimadas para os veículos estão detalhadas a seguir.
Para esse grupo de produtos, nas movimentações de longo curso, os determinantes da
demanda por importações e exportações foram os PIBs das microrregiões e dos países de
destino, as movimentações passadas e o câmbio.
Variable

Coefficient

C

6,932919036

LOG(PIB)

0,368426205

LOG(KG(-1))

0,322638908

LOG(CAMBIO)

0,001140981

Tabela 86 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de veículos
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

Variable
C

Coefficient
8,003354764

LOG(PIB)
LOG(KG(-1))
LOG(CAMBIO)

0,32169606
0,215664638
-0,906328478

Tabela 87 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de veículos
Fonte: Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda das movimentações em relação ao PIB
utilizado, temos que um crescimento de 10% na renda dos países de destino gera um impacto
de 3,6% nas exportações, e um crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino
gera um impacto de 3,2% nas importações de veículos no Complexo Portuário de São
Sebastião. O Gráfico 66 e o Gráfico 67 evidenciam a relação entre as variáveis.
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Gráfico 66 – Relação entre o PIB dos países que recebem veículos e o embarque do produto no Complexo
Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist Intelligence Unit ([2016]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 67 – Relação entre o PIB das microrregiões importadoras de veículos e o desembarque do
produto pelo Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para o setor automobilístico, produzindo
veículos tanto para uso interno quanto para outros países da América do Sul. O Complexo Portuário
de São Sebastião é um dos que mais movimenta veículos automotores, sendo em 2016 o sétimo que
mais exporta e 17º que mais importa do País.
Em 2016, foram movimentadas quase 70 mil toneladas de veículos pelo Porto de São
Sebastião, sendo 59 mil toneladas em exportações e 10 mil em importações. As exportações tiveram
origem principalmente nas montadoras da Região Sudeste, com predominância da General Motors
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(GM) em São José dos Campos (SP), com 60% da movimentação, seguida pela Fiat em Betim (MG),
com 18%, Peugeot e Citroën em Porto Real (RJ), com 17%, e Volkswagen em Taubaté (SP), com 4%.
Os destinos foram Argentina (74%), México (25%) e Colômbia (1%). Por outro lado, as importações
vieram da Argentina, com destino a Betim (MG), com 58%, São José dos Campos, com 25%, e
Extrema (MG), com 17% (ALICEWEB, 2017).
Em 2060, espera-se a movimentação de cerca de 146 mil toneladas de veículos, sendo 119
mil de exportações e 27 mil de importações. O crescimento médio anual esperado da movimentação
desse mercado é de 1,4%, sendo o crescimento das exportações de 1,4% e das importações de 1,8%.
No Gráfico 68 e no Gráfico 69 são apresentadas as projeções de demanda para veículos.

Gráfico 68 – Projeção de demanda de exportação de veículos vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist Intelligence Unit ([2016]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 69 – Projeção de demanda de importação de veículos vs. evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Recentemente, devido à recessão interna, muitas montadoras pararam de produzir
veículos, com a finalidade de minimizar seus prejuízos. Com isso, tanto as importações quanto
as exportações se reduziram bruscamente. O que se vê hoje, porém, é uma recuperação
gradual da confiança no Brasil e da atividade econômica. Com isso, espera-se que tanto as
importações quanto a atividade das montadoras possam se reestabelecer.
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APÊNDICE 4 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CAPACIDADE
DE CAIS
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O objetivo do presente capítulo é apresentar os principais conceitos da metodologia
de cálculo de capacidade operacional de cais, por carga, assim como os parâmetros
operacionais considerados para o Complexo Portuário de São Sebastião.

METODOLOGIA
CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
Apresentar as premissas consideradas para o cálculo da capacidade, bem como
detalhar os números obtidos para cada carga relevante movimentada no complexo
considerando a capacidade de cais e armazenagem.
A metodologia proposta para calcular a capacidade de diferentes terminais de carga
segue três passos:
34. O terminal é “convertido” em uma sequência de componentes de fluxo (cais e
armazenagem);
35. A capacidade de cada componente é calculada utilizando uma formulação algébrica; e
36. A capacidade do componente mais limitante é identificada e assumida como capacidade
do terminal inteiro (o “elo fraco”).

O método de cálculo para cada componente de fluxo é listado nas seções que
seguem. A ênfase é dada no cais, por geralmente se constituir no limitante das movimentações
e por sua ampliação ser considerada mais onerosa do que a da armazenagem.

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO NO CAIS
Nesta seção, são calculados valores de capacidade de cais obtidos para cada carga
relevante movimentada no complexo durante o horizonte de planejamento.
No documento a ser elaborado para a presente seção, os seguintes conteúdos
estarão compreendidos:
» Premissas de cálculo
» Tabela contendo a capacidade de movimentação das mercadorias por trecho de cais
» Tabela com resumo da capacidade de cais por mercadoria

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

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

Onde:
C é a capacidade do trecho de cais (unidades/ano);
ρ é o índice de ocupação de cais admissível (adimensional);
A é o tempo disponível no ano operacional (h/ano);
𝑛 é o número de berços do trecho de cais (adimensional);
é o tempo médio de atendimento para o trecho de cais (h/navio);
é o lote médio atendido no trecho de cais (unidades/navio).

São adotadas as seguintes premissas:
» Os indicadores operacionais são calculados conforme consta na seção referente à análise
das operações do porto.
» O cálculo da capacidade de cais é feito para as cargas consideradas relevantes em cada
trecho de cais.
» O nível de serviço considerado admissível é função do índice de ocupação, que é calculado
com o emprego de teoria de filas sempre que possível, para um dado tempo médio de
espera admissível. Ressalva-se que, quando necessário, são realizados ajustes buscando
uma ocupação de cais admissível compatível com a realidade operacional do terminal.
» Os tempos médios de espera admissíveis são de 6 ou 12 horas para terminais de
contêineres, e de 48 horas para outras cargas.

Há ainda o parâmetro denominado tempo entre atracações sucessivas, que é o
tempo que tipicamente leva para uma embarcação desatracar e a próxima atracar em um
mesmo berço quando há fila, de forma que não há disponibilidade do cais para a
movimentação de carga nesse período. Os valores foram calculados de acordo com a base de
dados da ANTAQ (descartando-se os tempos superiores a 10 horas) ou conforme informação
disponibilizada pelo porto ou terminal.
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Se as chegadas dos navios ao porto seguissem rigidamente uma programação préestabelecida, se os tempos de atendimento aos navios também pudessem ser rigorosamente
previstos e caso todo o sistema logístico do porto fosse contínuo, sem interrupções ou
ociosidades, ou seja, num cenário ideal, um trecho de cais ou berço poderia operar com
utilização próxima de 100% de utilização. No entanto, devido às flutuações nos tempos de
atendimento, que fogem ao controle dos operadores portuários, variações nas chegadas dos
navios, por fatores também fora do controle dos armadores entre outros aspectos que aferem
a logística portuária, uma utilização próxima de 100% resultaria em um notável
congestionamento, caracterizado por longas filas de espera para atracação. Por essa razão,
torna-se necessário especificar um padrão de serviço que limite o índice de ocupação do
trecho de cais ou berço. Isso é feito por meio do índice de ocupação admissível, conforme
abordado anteriormente.
Ressalta-se que, ao se basear nas atracações ocorridas no ano base, toda a realidade
operacional recente do porto é refletida nos cálculos, uma vez que são incluídas as
paralisações durante as operações (por quaisquer razões) que afetam a produtividade média,
demoras na substituição de um navio no mesmo berço (por questões da praticagem, marés,
ou problemas climáticos, dentre outros), tamanho das consignações, muitas vezes função do
porte bruto dos navios, entre outros.
Os carregadores ou descarregadores de navios não são capazes de manter suas
capacidades nominais durante toda a operação devido a interrupções que ocorrem durante o
serviço (abertura/fechamento de escotilhas, chuvas, trocas de terno, etc.), e também devido
as taxas menores de movimentação da carga no fim da operação com um porão. Ainda, muitas
vezes, embora um berço possa ser equipado com dois carregadores ou descarregadores,
devido à configuração do navio e à necessidade de manter o seu trim, o número efetivo de
equipamentos é menor. Essas questões também são capturadas pela produtividade média do
berço (por hora de operação), incluída como dado de entrada nos cálculos efetuados a partir
dos parâmetros controláveis.

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

M é a distribuição negativa exponencial, ou de Markov;
Ek é a distribuição Erlang com parâmetro k.
D é a distribuição determinística.
G é a distribuição geral, ou seja, nada se afirma sobre a distribuição.

Além dos modelos de fila listados, que estão embutidos no Sistema de Cálculo de
Capacidade, são utilizados os modelos de fila M/E2/c, E2/E2/c e Ek/Em/1 quando aplicáveis. As
tabelas que possibilitam a obtenção dos índices de ocupação de cais para esses modelos
encontram-se em Groenveld (2001).
A disciplina de filas utilizada é a First In First Out, ou seja, as primeiras embarcações a
chegarem são as primeiras a serem atendidas. As exceções se aplicam em casos em que há
prioridade de atracação de determinados tipos de carga no trecho de cais.
Os terminais que operam com janelas de atracação também são representados pelo
modelo de filas, visto que, observando os instantes de chegadas registrados nota-se um
padrão estocástico.
Quando nenhum modelo de filas se aplica, o valor do índice de ocupação é definido
como uma função do número de berços disponíveis. Essa função é uma linha reta unindo 65%
para trechos de cais com somente uma posição de atracação a 80% para os trechos de cais
com quatro ou mais posições de atracação.

Capacidade futura
O cálculo da capacidade é dividido em dois momentos: o primeiro se refere à
estimativa da capacidade atual de movimentação de cargas, e o segundo às capacidades
futuras, uma vez que níveis de produtividade, lotes médios, tamanho dos navios, produtos
movimentados, dentre outros fatores, interferem na capacidade futura de movimentação de
cargas. Por esse motivo, a metodologia abrange esses dois momentos, como demonstrado a
seguir.
As capacidades futuras serão calculadas para o ano base e a cada período de cinco
anos, até o ano limite do horizonte de planejamento de 30 anos.
Para realizar esses cálculos, alguns ajustes aos dados de entrada do Sistema de
Cálculo de Capacidade devem ser feitos. Dentre esses ajustes, pode-se citar:
» Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens;
» Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão;
» Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos
logísticos ou industriais; e
» O mix dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar.

Para estimar os lotes e comprimentos médios futuros, foram feitas previsões sobre o
tamanho dos navios que frequentarão os portos nos anos vindouros, de acordo com as
premissas estabelecidas na seção 4.2.1 Composição da frota de navios.
Como inputs dos modelos, serão utilizadas bases de dados de atracações, cujos
principais dados são as subdivisões dos tempos de ciclo das embarcações e valores
movimentados.
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PARÂMETROS DE CÁLCULO
VARIÁVEIS
» Demanda (t): Refere-se a demanda projetada para uma mercadoria em um trecho de cais.
» Lote médio (t): É a quantidade média carregada/descarregada nas embarcações que
movimentam uma mercadoria em um trecho de cais.
» Produtividade (t/h): É a razão entre as quantidades movimentadas em uma atracação e
seu tempo operacional.
» Tempo inoperante: Refere-se ao período de tempo entre a atracação e o início da
operação, somado ao período de tempo entre o término da operação e a desatracação.
» Tempo entre atracações sucessivas (h): Refere-se ao tempo necessário para a
desatracação de uma embarcação e a atracação de outra.
» Trecho de cais contínuo: Um trecho de cais é considerado contínuo quando não possui
delimitações de berços definidas, onde o número possível de atracações simultâneas
depende do comprimento das mesmas.
» Comprimento do trecho de cais (m): Refere-se a extensão acostável do trecho de cais.
» Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m): É a média dos comprimentos das
embarcações que movimentam uma carga em um trecho de cais.
» Distância entre navios (m): É o espaço localizado entre embarcações atracadas em um
trecho de cais contínuo.
» Nº berços: É o número de berços disponíveis para a movimentação de cargas em um
trecho de cais.
» Ano operacional (dias): É o número de dias que o trecho de cais opera no período de um
ano.
» Tempo operacional por dia (h): É a quantidade de horas que o trecho de cais opera
durante o período de um dia.
» Modelo de fila: E o modelo de filas, segundo notação de Kendall, que melhor representa o
regime de chegada e atendimento de embarcações no trecho de cais.
» Índice de ocupação: Indica o percentual de utilização admissível para o trecho de cais.
» Trecho de cais prioritário: Indica se as cargas movimentadas no trecho de cias devem ser
consideradas prioritárias ou não.
» Participação no trecho de cais (%): Indica o percentual de horas demandadas por uma
mercadoria em relação ao total de horas demandadas para a movimentação de
mercadorias em um trecho de cais
» Capacidade (t/ano): Indica a capacidade anual de movimentação de uma mercadoria em
um trecho de cais.

Como visto anteriormente, a capacidade total de movimentação em um trecho de
cais pode ser calculada a partir da seguinte equação:

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

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

Ou

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

representa a fração de horas demandadas pela mercadoria i em relação ao

total de horas demandadas no trecho de cais “j”, chamado aqui de participação no trecho de
cais e representado por

.

Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (
é calculado levando em
consideração o comprimento do trecho de cais, comprimento médio dos navios no trecho de
cais e a distância entre navios. Para os trechos de cais não contínuos, não foram apresentados
nas tabelas de parâmetros de cálculo os valores referentes às informações das embarcações e
do cais, supracitadas.
Com a equação a cima é possível calcular a capacidade de movimentação anual de
uma mercadoria em um trecho de cais prioritário. Para trechos de cais não prioritários ainda é
preciso subtrair as horas utilizadas nas movimentações de mercadorias nos trechos de cais
prioritários vinculados.
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Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a
seguir da seguinte forma:
•



•



•



•



•



•
•



•
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PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO
BARRILHA
Porto Público
Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

279.617

277.496

289.531

302.206

313.911

324.227

333.650

343.436

353.531

363.644

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

10.755
209,35

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)
Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)
Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

31,32%

29,65%

29,09%

28,67%

28,26%

27,87%

27,51%

27,18%

26,88%

26,60%

Trecho de cais contínuo

Principal

2016

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322.676

305.430

299.674

295.320

291.111

287.094

283.423

280.010

276.882

273.992

Tabela 88 – Parâmetros de cálculo de capacidade de barrilha
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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GADO VIVO
Porto Público
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

15.197

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.533

2.533

2.533

2.533

2.533

2.533

2.533

2.533

2.533

2.533

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

7,91%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.537

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

Principal

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 89 – Parâmetros de cálculo de capacidade de gado vivo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

MALTE E CEVADA
Porto Público
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

124.037

132.659

141.473

150.962

159.908

167.938

175.388

183.241

191.371

199.518

12.404

12.404

12.404

12.404

12.404

12.404

12.404

12.404

12.404

12.404

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

103,86

31,42

31,42

31,42

31,42

31,42

31,42

31,42

31,42

31,42

31,42

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

31,06%

31,69%

31,78%

32,01%

32,18%

32,27%

32,33%

32,42%

32,53%

32,62%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143.138

146.013

146.430

147.523

148.294

148.704

148.986

149.400

149.880

150.329

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

Principal

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 90 – Parâmetros de cálculo de capacidade de malte e cevada
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Porto Público
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

16.455

38.034

39.375

41.281

43.175

44.950

46.678

48.405

50.132

51.858

16.455

16.455

16.455

16.455

16.455

16.455

16.455

16.455

16.455

16.455

Produtividade (t/h)

217,8

217,8

217,8

217,8

217,8

217,8

217,8

217,8

217,8

217,8

Tempo inoperante (h)

26,63

26,63

26,63

26,63

26,63

26,63

26,63

26,63

26,63

26,63

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

2,12%

4,67%

4,54%

4,50%

4,46%

4,44%

4,42%

4,40%

4,38%

4,36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.988

41.863

40.755

40.340

40.039

39.802

39.651

39.465

39.263

39.073

Demanda (t)
Lote médio (t)

Tempo entre atracações sucessivas (h)

Principal

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 91 – Parâmetros de cálculo de capacidade de produtos siderúrgicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

SULFATOS
Porto Público
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

82.800

116.980

122.204

127.642

132.557

136.774

140.548

144.852

149.298

153.753

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

20.700

207,73

207,73

207,73

207,73

207,73

207,73

207,73

207,73

207,73

207,73

10,64

10,64

10,64

10,64

10,64

10,64

10,64

10,64

10,64

10,64

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

9,13%

12,30%

12,08%

11,92%

11,74%

11,57%

11,41%

11,28%

11,17%

11,07%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95.551

128.756

126.485

124.734

122.929

121.109

119.390

118.101

116.929

115.847

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

Principal

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 92 – Parâmetros de cálculo de capacidade de sulfatos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

VEÍCULOS
Porto público
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

69.688

85.860

94.709

102.091

109.678

117.334

124.750

132.033

139.307

146.581

1.659

1.659

1.659

1.659

1.659

1.659

1.659

1.659

1.659

1.659

127,82

127,82

127,82

127,82

127,82

127,82

127,82

127,82

127,82

127,82

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

6,65

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

18,46%

21,70%

22,51%

22,90%

23,35%

23,85%

24,33%

24,71%

25,05%

25,36%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.420

94.504

98.027

99.764

101.712

103.896

105.970

107.649

109.104

110.443

Demanda (t)
Lote médio (t)
Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

Principal

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 93 – Parâmetros de cálculo de capacidade de veículos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

PETRÓLEO
Tebar
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

20.142.254

27.247.073

31.119.162

34.530.982

38.212.268

41.572.620

43.891.900

45.924.475

47.698.181

49.231.624

Lote médio (t)

111.109

111.109

111.109

111.109

111.109

111.109

111.109

111.109

111.109

111.109

Produtividade (t/h)

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

4569,23

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no
trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

22.219.121

Demanda (t)

Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

P1

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 94 – Parâmetros de cálculo de capacidade de petróleo – trecho de cais P1
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

16.192.792

21.904.510

25.017.366

27.760.202

30.719.666

33.421.126

35.285.645

36.919.676

38.345.596

39.578.365

Lote médio (t)

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

102772,34

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

4286,43

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no
trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

20.731.551

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

P2

Trecho de cais contínuo

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

Tabela 95 – Parâmetros de cálculo de capacidade de petróleo – trecho de cais P2
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

3.159.569

4.274.051

4.881.437

5.416.625

5.994.081

6.521.195

6.885.004

7.203.839

7.482.068

7.722.608

Lote médio (t)

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

55699,55

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

2461,5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

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

P3

Trecho de cais contínuo

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio do navio (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,21%

42,82%

44,39%

45,01%

45,70%

46,17%

46,07%

45,85%

45,51%

45,08%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.563.108

4.983.253

5.165.958

5.238.637

5.318.785

5.372.946

5.361.671

5.335.693

5.296.391

5.246.412

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

Tabela 96 – Parâmetros de cálculo de capacidade de petróleo – trecho de cais P3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

DERIVADOS DE PETRÓLEO
Tebar
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2.506.240

2.920.083

3.128.786

3.385.207

3.643.440

3.890.256

4.123.331

4.353.224

4.583.311

4.813.361

Lote médio (t)

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

28997,6

Produtividade (t/h)

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

1244,94

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Demanda (t)

Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

P3

Trecho de cais contínuo

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio do navio (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,79%

57,18%

55,61%

54,99%

54,30%

53,83%

53,93%

54,15%

54,49%

54,92%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.619.557

3.404.619

3.311.151

3.273.971

3.232.968

3.205.261

3.211.029

3.224.318

3.244.425

3.269.993

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

Tabela 97 – Parâmetros de cálculo de capacidade de derivados de petróleo – trecho de cais P3
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

4.089.128

4.764.347

5.104.861

5.523.232

5.944.560

6.347.259

6.727.541

7.102.629

7.478.033

7.853.379

Lote médio (t)

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

24076,79

994,91

994,91

994,91

994,91

994,91

994,91

994,91

994,91

994,91

994,91

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

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

P4

Trecho de cais contínuo

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio do navio (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

4.829.120

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

Tabela 98 – Parâmetros de cálculo de capacidade de derivados de petróleo – trecho de cais P4
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 5 – DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS E
RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS
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O presente apêndice tem por objetivo apresentar os principais parâmetros utilizados
para a realização do cálculo do nível de serviço das rodovias de acesso ao Complexo Portuário
de São Sebastião. Ademais, expõe os principais dados de entrada, além de descrever, de forma
mais detalhada, os resultados obtidos para a situação atual e para os cenários futuros. Do
mesmo modo, este documento apresenta a projeção dos fluxos de veículos nas portarias de
acesso às instalações do Complexo Portuário para os cenários futuros alternativos (pessimista
e otimista) e traz os resultados das simulações em seus gates para esses horizontes de projeto.

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

NÍVEL DE SERVIÇO
Para a realização das análises de nível de serviço (LOS, do inglês – Level of Service) das
vias de acesso ao Complexo Portuário de São Sebastião, foram utilizados os dados do volume
de tráfego fornecidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP),
pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
(ARTESP) e pela concessionária CCR Nova Dutra. Dessa forma, foram analisadas as informações
registradas nos postos de contagem da região de interesse.
A Tabela 99 exibe os postos de contagem utilizados no estudo, suas respectivas fontes,
resolução temporal e os anos em que as contagens foram realizadas. Destaca-se que os dados
de todos os postos de contagem disponibilizados possuíam resolução temporal em Volume
Horário (VH).
Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Ano

Rod. Dom Pedro I
SP-065
Rod. Dom Pedro I
SP-065
Rod. Dom Pedro I
SP-065
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Presidente Dutra
BR-116

NS TH1-SP065

ARTESP

2017

NS TH2-SP065

ARTESP

2017

NS TH3-SP065

ARTESP

2017

SP1375NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1454NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1496NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1505NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1684NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1704NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1739NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1785NS

CCR Nova Dutra

2017

SP1803NS

CCR Nova Dutra

2017
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Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Ano

Rod. Presidente Dutra
BR-116
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. dos Tamoios
SP-099
Rod. dos Tamoios
SP-099
Rod. dos Tamoios
SP-099
Rod. dos Tamoios
SP-099
Rod. dos Tamoios
SP-099
Rod. dos Tamoios
SP-099
Rod. dos Tamoios
SP-099
SP-055

SP1868NS

CCR Nova Dutra

2017

TH 5-SP070

ARTESP

2017

TH 6-SP070

ARTESP

2017

TH 6-SP070

ARTESP

2017

TH 7-SP070

ARTESP

2017

TH 8-SP070

ARTESP

2017

TH 9-SP070

ARTESP

2017

Km 13

ARTESP

2017

Km 25

ARTESP

2017

Km 33

ARTESP

2017

Km 40

ARTESP

2017

Km 55

ARTESP

2017

Km 80

ARTESP

2017

Km 82

ARTESP

2017

Km 102,75

DER/SP

2017

SP-055

Km 104,9

DER/SP

2017

SP-055

Km 106,4

DER/SP

2017

SP-055

Km 108,5

DER/SP

2017

SP-055

Km 110,8

DER/SP

2017

SP-055

Km 112

DER/SP

2017

SP-055

Km 113,2

DER/SP

2017

SP-055

Km 114,26

DER/SP

2017

SP-055

Km 117,4

DER/SP

2017

Tabela 99 – Resumo dos dados disponíveis sobre volume de veículos para os segmentos em estudo
Fonte: Artesp (2017), DER/SP (2017) e Grupo CCR (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base nos dados disponibilizados, foi possível verificar a distribuição de veículos ao
longo do ano, na região analisada. Assim, para definição do cenário temporal, verificou-se o
mês de maior volume de tráfego de cada rodovia e identificou-se a hora-pico dos dias típicos
da semana (terça, quarta e quinta-feira) pelo sentido de cada segmento. Para os trechos em
que se constatou a ausência de posto de contagem, optou-se pela utilização dos dados do
posto de contagem mais próximo.
As informações do cenário temporal, que foi considerado na análise, estão expostas
na Tabela 100.
Rodovia

Ano

Mês

Dia da semana
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Rodovia

Ano

Mês

Dia da semana

Rod. Dom Pedro I
SP-065
Rod. Presidente Dutra
Br-116
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. dos Tamoios
SP-099
SP-055

2017

Fevereiro

2017

Janeiro

2017

Janeiro

2017

Janeiro

2017

Janeiro

Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)
Dias típicos
(terça, quarta e quinta-feira)

Tabela 100 – Cenário temporal da análise de nível de serviço da hinterlândia e do entorno portuário
Fonte: ARTESP (2017), DER/SP (2017) e Grupo CCR (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

CONEXÃO COM A HINTERLÂNDIA
Para análise do nível de serviço dos segmentos situados na hinterlândia, fez-se uso da
metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto. O nível de
serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está operando, podendo ser
classificado em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é considerado o melhor nível, ao passo
que E corresponde ao volume de veículos mais próximo à capacidade rodoviária. Assim, uma
rodovia com LOS F opera com uma demanda de tráfego acima de sua capacidade, havendo
formação de filas.
A segmentação adotada nas rodovias baseia-se na identificação de trechos com
características homogêneas. Para tanto, verificaram-se peculiaridades como: localização entre
acessos, número de faixas, tipo de terreno e velocidade. Além disso, para as rodovias federais
SP-055 (BR-101) e Rod. Presidente Dutra (BR-116), utilizou-se como base a segmentação
determinada pelo Sistema Nacional de Viação (SNV) do DNIT (2015).
Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião
são descritos na Tabela 101 e apresentados na Figura 117.
Id

Rodovia

Código SNV

Tipo

Local de início

Local de fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

1

SP-065

27 SP-065

Dupla

Retorno Km 37

24,2

37

12,8

2

SP-065

5,45

24,2

18,1

3

SP-065

25 SP-065 /26
SP-065
24 SP-065

Dupla

Entr. Rod. Pref.
Joaquim Simão
Entr. Rod.
Presidente Dutra
Entr. SP-070

0

5,45

5,45

4

SP-099

14 SP-099

Dupla

Entr. SP-070

Entr. SP-060

10,1

0

10,1

5

SP-099

13 SP-099

Dupla

Entr. Rod. Professor
Júlio da Paula
Moraes

Entr. SP-070

22,9

10,1

12,8

55,1

22,9

32,2

68,5

55,1

13,4

82

68,5

13,5

Dupla

Entr. Rod. Pref.
Joaquim Simão
Entr. Rod.
Presidente
Dutra

6

SP-099

12 SP-099

Dupla

Entr. SP-088

7

SP-099

11 SP-099

Dupla

Início Pista Simples

Entr. Rod.
Professor Júlio
da Paula
Moraes
Entr. SP-088

8

SP-099

10 SP-099

Simples

Rua Armando
Mossabein

Fim Pista
Simples
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Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

83,5

82

1,56

115

102,5

12,5

127,6

149,8

22,2

149,8

169

19,2

169

199,6

30,6

96,1

110,8

14,7

83

96,1

13,1

Entr. SP-077

72,5

83

10,5

Entr. Rod. Dom
Pedro I
Acesso Nicola
Capuci
Entr. Rod.
Ayrton Senna

68,7

72,5

3,8

60,5

68,7

8,3

45

60,5

15,5

Id

Rodovia

Código SNV

Tipo

Local de início

Local de fim

9

SP-099

9 SP-099

Dupla

10

SP-055

101BSP3510-2

Dupla

11

BR-116

116BSP2430

Dupla

Entr. SP-099
(Caraguatatuba)
Entr. SP-099
(Caraguatatuba)
Entr. SP-103

Rua Armando
Mossabein
Início Pista
Simples
Entr. SP-099

12

BR-116

116BSP2450

Dupla

Entr. SP-099

Entr. SP-065

13

BR-116

116BSP2470

Dupla

Entr. SP-065

Entr. SP-056

14

SP-070

20 SP-070

Dupla

Entr. SP-099

15

SP-070

19 SP-070

Dupla

Entr. SP-077

16

SP-070

18 SP-070

Dupla

17

SP-070

17 SP-070

Dupla

18

SP-070

16 SP-070

Dupla

19

SP-070

15 SP-070

Dupla

Entr. Rod. Dom
Pedro I
Acesso Nicola
Capuci
Entr. Rod. Ayrton
Senna
Entr. SP-088

Entr. Rod. João
Amaral Gurgel
Entr. SP-099

Tabela 101 – Segmentos de rodovia estudados na hinterlândia
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 117 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Além dos dados da demanda de tráfego, referentes ao volume de veículos observado
durante determinado período, a partir de contagens de tráfego, o cálculo do nível de serviço
rodoviário utiliza variáveis de infraestrutura, cujo levantamento é realizado de acordo com as
características prevalecentes das vias analisadas. Nesse sentido, a Tabela 102 exibe as
características predominantes das rodovias em estudo, tais como tipo de rodovia, larguras de
faixa de rolamento e de desobstruções laterais.
Rodovia

Tipo

Rod. Dom Pedro I
SP-065
Rod. Pres. Dutra
BR-116
Rod. Ayrton Senna
SP-070
Rod. dos Tamoios
(Trecho 1)
SP-099
Rod. dos Tamoios
(Trecho 2)
SP-099
SP-055

Múltiplas
faixas
Múltiplas
faixas
Múltiplas
faixas
Múltiplas
faixas

Divisor
central

Largura de
faixa de
rolamento
(m)

Desobstrução
lateral à
esquerda (m)

Desobstrução
lateral à
direita (m)

Largura do
acostamento
(m)

Sim

3,5

0,7

3,1

Não se aplica

Sim

3,0

0,4

2,6

Não se aplica

Sim

3,6

0,7

2,8

Não se aplica

Sim

3,3

0,5

1,9

Não se aplica

Pista
simples

Não

3,0

Não se aplica

Não se aplica

2,0

Múltiplas
faixas

Sim

3,0

0,6

0,5

Não se aplica

Tabela 102 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tendo em vista a extensa área analisada, os atributos de infraestrutura descritos na
Tabela 102 são apresentados de maneira generalizada. Contudo, para a realização dos cálculos
de nível de serviço, foram ponderadas as particularidades presentes nos trechos estudados.
Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para os
segmentos de pista dupla situados na hinterlândia, estão apresentados na Tabela 103, em que
foi utilizado o método de cálculo LOS para rodovias de múltiplas faixas. Esses resultados
também podem ser visualizados na Figura 118. Na Tabela 104 estão os dados referentes ao
segmento de pista simples da hinterlândia.
Id

Rodovia

Trecho
SNV

Sentido

Terreno

Nº de
faixas

Acessos
/km

1

SP-065

27-SP065

Plano

2

0,1

1

SP-065

27-SP065

Plano

2

0,1

2

SP-065

Plano

2

2

SP-066

Lesteoeste

Plano

3

SP-065

25SP065/26SP065
25SP065/26SP065
24-SP065

Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste

Velocidade
limite
(km/h)
110

3

SP-065

24-SP065

Oesteleste
Lesteoeste

VHP

FHP

LOS

611

0,96

A

110

627

0,97

A

0,2

110

629

0,98

A

2

0,3

110

639

0,99

A

Plano

2

0,4

110

312

0,95

A

Plano

2

0,4

110

292

0,95

A
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Id

Rodovia

Trecho
SNV

Sentido

Terreno

Nº de
faixas

Acessos
/km

4

SP-099

14-SP099

Ondulado

2

0,6

4

SP-099

14-SP099

Ondulado

2

0,6

5

SP-099

13-SP099

Ondulado

2

5

SP-099

13-SP099

Ondulado

6

SP-099

12-SP099

6

SP-099

12-SP099

7

SP-099

11-SP099

7

SP-099

11-SP099

8

SP-099

10-SP099

9

SP-099

9-SP099

9

SP-099

9-SP099

10

SP-055

10

SP-055

11

BR-116

11

BR-116

12

BR-116

12

BR-116

13

BR-116

13

BR-116

14

SP-070

101BSP351
0-2
101BSP351
0-2
116BSP243
0
116BSP243
0
116BSP245
0
116BSP245
0
116BSP247
0
116BSP247
0
20-SP070

14

SP-070

20-SP071

15

SP-070

19-SP070

15

SP-070

19-SP070

16

SP-070

18-SP070

16

SP-070

18-SP070

17

SP-070

17-SP070

17

SP-070

17-SP070

18

SP-070

16-SP070

18

SP-070

16-SP070

Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte
Nortesul
Sulnorte

Velocidade
limite
(km/h)
100

VHP

FHP

LOS

1.257

0,85

B

100

1.273

0,92

B

0,3

80

1.257

0,85

B

2

0,3

80

1.273

0,92

B

Ondulado

2

0,4

80

803

0,96

A

Ondulado

2

0,4

80

872

0,98

A

Ondulado

2

0,1

72

797

0,94

A

Ondulado

2

0,1

63

850

1,00

A

Montanho
so
Plano

2

0,1

73

813

0,99

B

2

3,2

82

1.095

0,98

B

Plano

2

4,5

83

983

0,96

B

Plano

2

5,7

75

1.090

0,94

B

Plano

2

5,3

76

1.002

0,94

B

Plano

2

0,4

110

2.698

0,98

D

Plano

2

0,4

110

2.387

0,97

C

Plano

2

0,4

100

3.794

0,95

F

Plano

2

0,4

100

3.187

0,95

D

Plano

2

0,4

90

1.332

0,97

B

Plano

2

0,5

90

1.361

0,95

B

Plano

2

0,2

120

848

0,97

A

Plano

2

0,2

120

995

0,91

A

Plano

2

0,2

120

833

0,97

A

Plano

2

0,2

120

1.204

0,96

B

Plano

2

0,4

120

1.389

0,97

B

Plano

2

0,4

120

1.278

0,97

B

Plano

2

0,3

120

1.108

0,99

A

Plano

2

0,3

120

985

0,94

A

Plano

2

0,4

120

1.108

0,99

A

Plano

2

0,2

120

985

0,94

A
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Id

Rodovia

Trecho
SNV

Sentido

Terreno

Nº de
faixas

Acessos
/km

19

SP-070

15-SP070

Plano

2

0,2

19

SP-070

15-SP070

Nortesul
Sulnorte

Velocidade
limite
(km/h)
120

Plano

2

0,2

120

VHP

FHP

LOS

1.403

0,97

B

1.403

0,95

B

Tabela 103 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias de múltiplas faixas na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Id

Rodovia

Trecho SNV

Sentido

Classe

Terreno

Acessos
/km

8

SP-099

10 SP-099

Oeste-leste

II

Plano

0

Velocidade
limite
(km/h)
40

VHP

FHP

LOS

819

0,99

D

Tabela 104 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovia de pista simples na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 118 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Dessa forma,
registram-se níveis de serviço diferentes para cada sentido de tráfego em determinados
segmentos das vias.
De acordo com a Figura 118, percebe-se que, de modo geral, há boas condições de
trafegabilidade ao longo das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de São Sebastião,
exceto para os segmentos da Rod. Presidente Dutra, compreendidos entre os municípios de
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Jacareí (SP) e Caçapava (SP), e para o trecho de pista simples da Rod. dos Tamoios, os quais
apresentam uma situação mais instável.
Nos segmentos analisados na Rod. Dom Pedro I, verifica-se LOS A, que corresponde a uma
situação de fluidez do tráfego. Nesse sentido, as boas condições de infraestrutura da via, aliadas ao
baixo volume de tráfego registrado e à alta velocidade operacional do trecho, são fatores que
justificam os resultados observados. Da mesma forma, a Rod. Ayrton Senna apresenta situação
estável em termos de trafegabilidade, para o trecho analisado, pois, além do LOS A, identificou-se
LOS B, o qual representa um fluxo estável de veículos, em concentração relativamente reduzida, que
trafega sem dificuldades, inclusive, durante eventuais trocas de faixas. Entretanto, vale ressaltar que,
embora a velocidade dos veículos se mantenha constante durante o percurso, essa já começa a ser
condicionada pelos outros automóveis que compartilham a via.
Por outro lado, na Rod. Presidente Dutra, observam-se condições de trafegabilidade mais
variáveis ao longo do percurso analisado. No trecho que parte do município de Arujá (SP) até as
proximidades de Jacareí (SP), verificam-se boas condições de fluxo de tráfego, caracterizadas pelo
LOS B. Todavia, após esse trecho, mais especificamente nos segmentos que vão até o município de
São José dos Campos (SP), registra-se uma situação crítica, em que a demanda de veículos já
ultrapassa a capacidade da via. Por fim, no trecho que vai de São José dos Campos (SP) até a região
de Caçapava (SP), constatam-se os níveis de serviço C e D, os quais caracterizam condições de
trafegabilidade ainda toleráveis, embora já sejam observados indícios de instabilidade.
A elevada densidade demográfica e o consequente aumento do volume de veículos,
sobretudo os de passeio, são fatores que comprometem a qualidade de circulação das vias,
atuando na diminuição da velocidade operacional e da capacidade de manobrabilidade dos
condutores. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade da execução de medidas mitigatórias, a
fim de aumentar a capacidade da Rod. Presidente Dutra no trecho da análise ou reduzir a
demanda de veículos presente na região, mediante a implantação de rotas alternativas,
principalmente nos segmentos compreendidos entre São José dos Campos (SP) e Taubaté (SP),
tal como a obra de ampliação e prolongamento da Rod. Carvalho Pinto, cujas informações
podem ser verificadas na seção 5.2.
A Rod. dos Tamoios, de maneira geral, apresenta boas condições de trafegabilidade
em seus segmentos, excluso para o trecho de pista simples na Serra do Mar, que aponta LOS D
no sentido São José dos Campos–Caraguatatuba. Para esse segmento, a única faixa disponível
já dá sinais de instabilidade, não sendo suficiente para suprir a crescente demanda de veículos
que utiliza a via. Além disso, esse trecho é íngreme e apresenta traçado sinuoso, o que reduz a
velocidade operacional da via, especialmente para os veículos de carga, os quais devem
trafegar em velocidade reduzida para manter a segurança. Nesse contexto, vale ressaltar que a
duplicação desse segmento está inclusa no âmbito do Projeto Nova Tamoios, atualmente em
execução, com maiores informações descritas na seção 5.2.
Por fim, para o trecho correspondente à SP-055, a análise aponta LOS B, caracterizando
uma boa condição de trafegabilidade. No entanto, é importante mencionar que algumas
simplificações precisaram ser adotadas na realização da análise, haja vista que a modelagem utilizada
para o cálculo do nível de serviço não considerou os pontos em que havia relevante redução na
velocidade dos veículos, tais como interseções e locais com radares, os quais não são compatíveis
com a metodologia de fluxo ininterrupto. Ademais, devido à carência de dados detalhados não foi
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possível realizar a análise de nível de serviço utilizando o método de fluxo interrompido. Portanto,
condições instáveis são verificadas em determinados pontos da via, como no trevo de acesso à região
central da cidade de Caraguatatuba e no cruzamento que dá acesso ao bairro Poiares. Apesar disso,
ressalta-se que, com a finalização do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, haverá uma redução
no volume de veículos que utilizam a SP-055, em função do desvio do tráfego de passagem das áreas
urbanizadas, o que inclui os veículos de carga com destino ao Complexo Portuário de São Sebastião.

ENTORNO PORTUÁRIO
Para a determinação do nível de serviço das vias do entorno, utilizou-se a mesma
metodologia de análise e cenário temporal das vias situadas na hinterlândia, de modo que,
foram analisados os segmentos para os quais havia dados de contagem de tráfego disponíveis
e compatíveis com a metodologia de cálculo do HCM (TRB, 2010).
O segmento estudado no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião é descrito
na Tabela 105 e identificado na Figura 119.
Id

Rodovia

1

SP-055

Código SNV

Tipo

101BSP3510-1

Pista
simples

Local de início
Início Pista
Simples

Local de fim
Praia do Partido
– São Sebastião

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

124,55

115

9,55

Tabela 105 – Segmento de rodovia estudado no entorno portuário
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 119 – Segmento estudado no entorno do Complexo Portuário de São Sebastião
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

Para a determinação do nível de serviço da rodovia situada no entorno portuário do
Complexo analisado, com dados de tráfego disponíveis, também foi realizado o levantamento
das características de infraestrutura predominantes, que podem ser observadas na Tabela 106.
Rodovia

Tipo

Divisor
central

Largura de
faixa de
rolamento (m)

Desobstrução
lateral à
esquerda (m)

Desobstrução
lateral à
direita (m)

Largura do
acostamento
(m)

SP-055

Pista simples

Não

3,2

Não se aplica

Não se aplica

2,3

Tabela 106 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias do entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para o
segmento em estudo, estão apresentados na Tabela 107, em que foi utilizado o método de
cálculo LOS para rodovias de pista simples. Os resultados também podem ser visualizados na
Figura 120.
Id

Rodovia

Código
SNV

Sentido

Classe

Terreno

Acessos
/km

1

SP-055
SP-055

Nortesul
Sulnorte

II

1

101BSP3
510-1
101BSP3
510-1

Ondulad
o
Ondulad
o

II

VHP

FHP

LOS

1,0

Velocidade
limite
(km/h)
60

727

0,83

D

4,0

60

759

0,98

D

Tabela 107 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovia de pista simples no entorno
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 120 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Percebe-se que o segmento analisado no entorno portuário apresenta uma situação
em que já se observam indícios de instabilidade. Nesse sentido, salienta-se que o trecho é de
pista simples e apresenta traçado sinuoso, fatores que dificultam o tráfego de veículos
maiores, restringindo a manobrabilidade dos condutores e impactando negativamente no
fluxo dos veículos de passeio que também utilizam a via. Ademais, vale ressaltar que a região
costumeiramente recebe um elevado número de turistas no verão, logo, a situação observada
na análise pode se agravar ainda mais.
Tendo em vista a realidade exposta, assim como na maioria das rodovias da
hinterlândia, o trecho do entorno portuário necessitará de intervenções no sentido de reduzir
os problemas verificados. Nesse contexto, espera-se que, com a finalização das obras do
Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, a situação no segmento da SP-055 no entorno
portuário melhore, considerando que boa parte do volume de veículos, especialmente os
pesados, será desviada para a nova via.

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

NÍVEL DE SERVIÇO
Para a análise da situação futura, partiu-se dos mesmos dados de entrada utilizados
para a definição da situação atual, sobre os quais foram aplicadas taxas de crescimento. Para
realizar a análise das vias da hinterlândia do Complexo Portuário foram utilizadas as taxas de
crescimento de tráfego sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o
intuito de projetar os dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em
3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para veículos pesados.
Acerca dos segmentos avaliados no entorno portuário, considerou-se a influência da
projeção de demanda de cargas no crescimento do volume de veículos pesados. Desse modo, para
cada um dos horizontes analisados, foram utilizadas as taxas de crescimento apresentadas na Tabela
108 para a projeção de caminhões nos cenários futuros. Para os veículos leves, continuou-se a
considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006).
Horizonte

Cenário pessimista

Cenário tendencial

Cenário otimista

2020

2,34% a.a.

2,58% a.a.

2,83% a.a.

2025

1,51% a.a.

1,76% a.a.

2,00% a.a.

2045

0,91% a.a.

1,17% a.a.

1,41% a.a.

2060

0,75% a.a.

1,02% a.a.

1,24% a.a.

Tabela 108 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Assim, os volumes de tráfego foram projetados para diferentes cenários futuros, para
os quais foram estimados os níveis de serviço. Essas análises foram realizadas com a finalidade
de verificar as condições da capacidade rodoviária dos acessos ao Complexo Portuário.
De acordo com o HCM (TRB, 2010), a capacidade de uma rodovia expressa a máxima
taxa horária de fluxo de tráfego esperada em uma seção da via por sentido, admitindo-se as
condições básicas de tráfego, as quais relacionam as características físicas da via e as
condições locais de tráfego, como largura de faixa, largura de acostamento e classes de
veículos.
No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovias com duas faixas com sentidos de
tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por
hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia
conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 109 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Capacidade rodoviária
Velocidade de fluxo livre

Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

(mi/h)

(km/h) ¹

Capacidade
(veículos/hora/faixa)

–

–

1.700 ²

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

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

Tabela 109 – Capacidade das rodovias conforme o HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Da mesma forma, menciona-se que as condições básicas para rodovias de pista
simples consistem nos seguintes aspectos:
»
»
»
»
»
»

largura da faixa maior ou igual a 12 ft (aproximadamente 3,66 m);
largura do acostamento maior ou igual a 6 ft (aproximadamente 1,83 m);
ausência de proibição de ultrapassagem;
somente carros de passeio;
terreno em nível (relevo plano);
sem impedimentos no fluxo de tráfego.

Por outro lado, o valor da capacidade para as rodovias de múltiplas faixas,
considerado na modelagem do HCM (TRB, 2010), corresponde às seguintes condições básicas:
»
»
»
»
»
»

bom tempo;
boa visibilidade;
sem acidentes ou incidentes;
em obras na pista;
sem defeitos no pavimento;
sem veículos pesados;
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» motoristas rotineiros.

As seções a seguir descrevem os volumes de tráfego projetados e os resultados dos
níveis de serviço futuros, para a hinterlândia e para o entorno portuário.

CONEXÃO COM A HINTERLÂNDIA
A Tabela 110 e a Tabela 111 apresentam, respectivamente, o Volume de Hora-Pico
(VHP) estimado para os trechos de múltiplas faixas e pista simples, da hinterlândia,
considerando os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
Segmentos na hinterlândia
Id

Rodovia

Trecho SNV

1

SP-065

27-SP065

Nº de
faixas
2

1

SP-065

27-SP065

2

2

SP-065

2

2

SP-066

3

SP-065

25-SP065/26SP065
25-SP065/26SP065
24-SP065

3

SP-065

24-SP065

2

4

SP-099

14-SP099

2

4

SP-099

14-SP099

2

5

SP-099

13-SP099

2

5

SP-099

13-SP099

2

6

SP-099

12-SP099

2

6

SP-099

12-SP099

2

7

SP-099

11-SP099

2

7

SP-099

11-SP099

2

8

SP-099

10-SP099

2

9

SP-099

9-SP099

2

9

SP-099

9-SP099

2

10

SP-055

101BSP3510-2

10

SP-055

11

BR-116

11

Demanda
atual
Sentido

VHP (2017)

2

Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Lesteoeste
Oesteleste
Lesteoeste
Norte-sul

101BSP3510-2

2

116BSP2430

2

BR-116

116BSP2430

12

BR-116

12
13

Demanda projetada

611

VHP
(2020)
664

VHP
(2025)
764

VHP
(2045)
1.340

VHP
(2060)
2.044

627

682

786

1.381

2.111

629

684

788

1.386

2.118

639

695

799

1.403

2.141

312

341

394

703

1.088

292

319

368

656

1.012

1.257

1.372

1.588

2.847

4.414

1.273

1.389

1.608

2.885

4.474

1.257

1.372

1.588

2.847

4.414

1.273

1.389

1.608

2.885

4.474

803

877

1.015

1.822

2.826

872

952

1.102

1.981

3.075

797

870

1.007

1.807

2.803

850

929

1.075

1.933

3.001

813

887

1.027

1.844

2.861

1.095

1.195

1.383

2.483

3.851

983

1.073

1.242

2.230

3.459

1.090

1.190

1.377

2.468

3.826

Sul-norte

1.002

1.093

1.265

2.269

3.518

Norte-sul

2.698

2.942

3.399

6.059

9.353

2

Sul-norte

2.387

2.603

3.008

5.361

8.276

116BSP2450

2

Norte-sul

3.794

4.138

4.781

8.533

13.184

BR-116

116BSP2450

2

Sul-norte

3.187

3.474

4.012

7.138

11.005

BR-116

116BSP2470

2

Norte-sul

1.332

1.451

1.671

2.950

4.522

2
2
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Segmentos na hinterlândia
Id

Rodovia

13

BR-116

14

Trecho SNV

Demanda
atual
Sentido

VHP (2017)

116BSP2470

Nº de
faixas
2

Sul-norte

SP-070

20-SP070

2

14

SP-070

20-SP071

15

SP-070

15
16

Demanda projetada

1.361

VHP
(2020)
1.482

VHP
(2025)
1.707

VHP
(2045)
3.011

VHP
(2060)
4.613

Norte-sul

848

925

1.070

1.918

2.971

2

Sul-norte

995

1.085

1.255

2.243

3.470

19-SP070

2

Norte-sul

833

908

1.051

1.880

2.910

SP-070

19-SP070

2

Sul-norte

1.204

1.313

1.518

2.715

4.200

SP-070

18-SP070

2

Norte-sul

1.389

1.516

1.755

3.149

4.885

16

SP-070

18-SP070

2

Sul-norte

1.278

1.394

1.612

2.885

4.466

17

SP-070

17-SP070

2

Norte-sul

1.108

1.209

1.399

2.505

3.879

17

SP-070

17-SP070

2

Sul-norte

985

1.075

1.243

2.225

3.446

18

SP-070

16-SP070

2

Norte-sul

1.108

1.209

1.399

2.505

3.879

18

SP-070

16-SP070

2

Sul-norte

985

1.075

1.243

2.225

3.446

19

SP-070

15-SP070

2

Norte-sul

1.403

1.531

1.770

3.165

4.896

19

SP-070

15-SP070

2

Sul-norte

1.403

1.529

1.767

3.149

4.860

Tabela 110 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas
faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segmentos na hinterlândia
Id

Rodovia

8

SP-099

Trecho
SNV
10 SP099

Nº de
faixas
1

Demanda
atual
Sentido

VHP (2017)

Oesteleste

819

Demanda projetada
VHP
(2020)
894

VHP
(2025)
1.035

VHP
(2045)
1.856

VHP
(2060)
2.879

Tabela 111 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista
simples)

A partir dos valores de demanda de tráfego estimados para os segmentos da
hinterlândia, determinou-se o nível de serviço dos trechos analisados, segundo a metodologia
do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto.
Conforme já mencionado, o nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a
rodovia está operando, classificando-a em A, B, C, D, E ou F, em que A é considerado o melhor
nível, ao passo que F corresponde a uma rodovia que opera com uma demanda de tráfego
acima de sua capacidade, havendo formação de filas. No entanto, destaca-se que o LOS D
indica o início de uma situação instável, em que já podem ocorrer mudanças bruscas de
velocidade e as manobras dos condutores estão muito restritas ao restante do tráfego.
Portanto, considera-se o VHP correspondente ao LOS D como referência a um cenário de
tráfego aceitável, pois, apesar de esse nível de serviço representar o início de uma situação de
instabilidade, não ocorrem paradas. Além disso, conforme o Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais (DNIT, 1999), o LOS D é recomendado como limitante no dimensionamento de
projetos rodoviários de vias ainda não implantadas.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

PLANO MESTRE

A Tabela 112 e a Tabela 113 exibem, respectivamente, os níveis de serviço dos
segmentos de múltiplas faixas e do segmento de pista simples, analisados na hinterlândia do
Complexo, para os anos de 2017, 2020, 2025, 2045 e 2060. Na sequência, a Figura 121 detalha
os resultados obtidos.
Segmentos na hinterlândia
Id

Rodovia

1

SP-065

1
2
2

SP-066

3

Trecho SNV

Cenário
atual

27-SP065

Nº de
faixas
2

Sentido
Oeste-leste

SP-065

27-SP065

2

SP-065

2

SP-065

25-SP065/26SP065
25-SP065/26SP065
24-SP065

3

SP-065

4

A

LOS
(2020)
A

LOS
(2025)
A

LOS
(2045)
B

LOS
(2060)
C

Leste-oeste

A

A

A

B

C

Oeste-leste

A

A

A

B

C

2

Leste-oeste

A

A

A

B

C

2

Oeste-leste

A

A

A

A

A

24-SP065

2

Leste-oeste

A

A

A

A

A

SP-099

14-SP099

2

Oeste-leste

B

B

B

D

F

4

SP-099

14-SP099

2

Leste-oeste

B

B

B

D

F

5

SP-099

13-SP099

2

Oeste-leste

B

B

C

E

F

5

SP-099

13-SP099

2

Leste-oeste

B

B

C

E

F

6

SP-099

12-SP099

2

Oeste-leste

A

A

B

C

D

6

SP-099

12-SP099

2

Leste-oeste

A

A

A

C

D

7

SP-099

11-SP099

2

Oeste-leste

A

B

B

C

E

7

SP-099

11-SP099

2

Leste-oeste

A

B

B

C

E

8

SP-099

10-SP099

2

Leste-oeste

B

B

B

C

E

9

SP-099

9-SP099

2

Oeste-leste

B

B

B

D

F

9

SP-099

9-SP099

2

Leste-oeste

B

B

B

D

E

10

SP-055

101BSP3510-2

2

Norte-sul

B

B

B

D

F

10

SP-055

101BSP3510-2

2

Sul-norte

B

B

B

D

F

11

BR-116

116BSP2430

2

Norte-sul

D

D

E

F

F

11

BR-116

116BSP2430

2

Sul-norte

C

D

D

F

F

12

BR-116

116BSP2450

2

Norte-sul

F

F

F

F

F

12

BR-116

116BSP2450

2

Sul-norte

D

E

F

F

F

13

BR-116

116BSP2470

2

Norte-sul

B

B

B

D

F

13

BR-116

116BSP2470

2

Sul-norte

B

B

C

D

F

14

SP-070

20-SP070

2

Norte-sul

A

A

A

B

D

14

SP-070

20-SP071

2

Sul-norte

A

A

B

C

F

15

SP-070

19-SP070

2

Norte-sul

A

A

A

B

D

15

SP-070

19-SP070

2

Sul-norte

B

B

B

C

F

16

SP-070

18-SP070

2

Norte-sul

B

B

B

D

F

16

SP-070

18-SP070

2

Sul-norte

B

B

B

D

F

17

SP-070

17-SP070

2

Norte-sul

A

A

B

C

F

17

SP-070

17-SP070

2

Sul-norte

A

A

B

C

D

18

SP-070

16-SP070

2

Norte-sul

A

A

B

C

E

18

SP-070

16-SP070

2

Sul-norte

A

A

B

C

D
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Cenários futuros
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Segmentos na hinterlândia

Cenário
atual

Cenários futuros

19

SP-070

15-SP070

2

Norte-sul

B

B

B

D

F

19

SP-070

15-SP070

2

Sul-norte

B

B

B

D

F

Tabela 112 – Níveis de serviço: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segmentos na hinterlândia
Id

Rodovia

8

SP-099

Trecho SNV
10 SP-099

Nº de
faixas
1

Cenário
atual
Sentido
Oeste-leste

LOS (2017)
D

Cenários futuros
LOS
(2020)
D

LOS
(2025)
E

LOS
(2045)
F

LOS
(2060)
F

Tabela 113 – Níveis de serviço: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 121 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que o trecho da Rod. Dom Pedro I apresentará boas condições de trafegabilidade,
mesmo com o crescimento da demanda de tráfego previsto, ao passo que, situações críticas poderão
ser alcançadas nos segmentos das demais rodovias analisadas. Nesse sentido, constata-se que, se
não forem realizadas ações para melhoria da infraestrutura viária atual, as condições de
trafegabilidade na hinterlândia estarão comprometidas, impactando negativamente no escoamento
das cargas recepcionadas e/ou expedidas no Complexo Portuário de São Sebastião.
Como mencionado, a Rod. Dom Pedro I apresentará condições estáveis de trafegabilidade
nos horizontes futuros, visto que, estima-se que seus segmentos registrarão LOS A até meados de
2025, quando o LOS B começará a ser observado, prolongando-se, por sua vez, até os anos próximos
de 2045. Ademais, observa-se que, ao longo desse período até 2060, todo o trecho analisado
apontará LOS C, correspondente a uma situação ainda estável, mas com a velocidade dos veículos e a
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manobrabilidade dos condutores consideravelmente condicionadas pelo aumento da demanda de
tráfego.
A Rod. Presidente Dutra, que já apresenta condições críticas para determinados segmentos
na situação atual (seção 5.1.1), tende a ter sua situação agravada no futuro. A partir da análise,
percebe-se que, até meados de 2025, o trecho que parte de Arujá (SP) até Jacareí (SP) ainda
registrará condições estáveis, conforme o LOS C observado. Contudo, nos períodos posteriores a esse
horizonte, estima-se que a demanda de tráfego se aproximará da capacidade da via gradativamente,
superando-a até meados do ano 2060 em todos os segmentos analisados. Assim, salienta-se a
necessidade da execução de medidas mitigatórias para melhorar as condições observadas no trecho,
tal como o prolongamento da Rod. Carvalho Pinto, que margeará a Rod. Presidente Dutra no sentido
Rio de Janeiro, aliviando o tráfego na via. Mais detalhes a respeito dessa obra estão expostos na
seção 5.2 Estudos e projetos.
No que diz respeito à Rod. Ayrton Senna, percebe-se que, as boas condições de fluxo de
tráfego registradas atualmente permanecerão até as proximidades do ano de 2025. Assim, indícios
de instabilidades poderão ser observados apenas em meados de 2045, especificamente nos
segmentos próximos aos municípios de Jacareí (SP), São José dos Campos (SP) e Taubaté (SP).
Finalmente, para os anos próximos de 2060, aponta-se uma situação crítica na totalidade do trecho,
indicando que a capacidade da via alcançará o esgotamento.
Acerca da Rod. dos Tamoios, observa-se que a via continuará apresentando boas condições
de trafegabilidade, excluso para o trecho de pista simples na Serra do Mar, até horizontes próximos
do ano 2025. Todavia, situações instáveis poderão surgir nos segmentos próximos às concentrações
urbanas dos municípios de São José dos Campos (SP) e Caraguatatuba (SP), haja vista o LOS D e E
observados. Por fim, nas proximidades do ano 2060, estima-se que uma situação crítica será atingida
na maioria dos segmentos da via, sobretudo naqueles mais próximos de áreas de elevada densidade
demográfica.
Tendo em vista as obras do Projeto Nova Tamoios, as quais modificarão a infraestrutura
atual da rodovia, por meio da duplicação do trecho da Serra do Mar e da implantação da alça de
contorno dos municípios de Caraguatatuba (SP) e São Sebastião (SP), vale destacar que melhores
condições de trafegabilidade são esperadas para os segmentos dessa via. Nesse sentido, com base
nas informações da obra, as quais podem ser visualizadas na seção 5.2 Estudos e projetos, estimou-se
o nível de serviço para o segmento de descida da Serra do Mar com a pista adicional, contemplada no
projeto de duplicação. A Tabela 114 exibe as informações dos segmentos analisados após a
intervenção.
Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Cenári
o atual

Cenários futuros

Id

Rodovia

Código SNV

Nº de
faixas

Sentido

LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

8

SP-099

10 SP-099

1

Oeste–Leste

B

B

B

C

E

Tabela 114 – Nível de serviço na Rod. dos Tamoios em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de
duplicação do atual Trecho de Serra de pista simples
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na sequência, a Figura 122 mostra os resultados obtidos anteriormente para o trecho,
enquanto que a Figura 58 expõe os níveis de serviço alcançados após o acréscimo da nova
faixa.

Figura 122 – LOS do segmento de descida da Serra do Mar (Rod. dos Tamoios) em 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 123 – LOS do segmento de descida da Serra do Mar (Rod. dos Tamoios) em 2020,
2025, 2045 e 2060 após viárias obras de duplicação
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Nota-se que, quando finalizada, a obra de duplicação do Trecho de Serra da Rod. dos
Tamoios representará um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para a
região em análise, haja vista os melhores níveis de serviço encontrados. Dessa forma, destacase que a demanda de tráfego se aproximará da capacidade do trecho somente em meados de
2060.
Finalmente, para o trecho analisado na SP-055, observa-se a manutenção das boas
condições de trafegabilidade até as proximidades de 2025. Porém, na medida em que os
horizontes avançam, estima-se um agravamento da situação por conta do aumento da
demanda de tráfego prevista, alcançando o LOS D em meados de 2045, e o LOS E em 2060. Por
outro lado, vale ressaltar novamente que, após a finalização das obras da Rod. Nova Tamoios,
especialmente a conclusão do Trecho Contornos, espera-se uma melhora nas condições de
trafegabilidade da região, em virtude de o tráfego de passagem ser desviado da SP-055 para a
nova rodovia.

ENTORNO PORTUÁRIO
A Tabela 114 e a Tabela 47 apresentam o VHP para o cenário atual e para os cenários
pessimista, tendencial e otimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 para os trechos
estudados no entorno portuário.
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Segmentos do entorno
Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Demanda
atual
Sentido

VHP (atual)

Cenário futuro (2020)
VHP
(Pessimista)

VHP
(Tendencial)

Cenário futuro (2025)
VHP
(Otimista)

VHP
(Pessimista)

VHP
(Tendencial)

VHP (Otimista)

1

SP-055

101BSP3510-1

2

Norte-sul

727

792

793

794

905

907

910

1

SP-055

101BSP3510-1

2

Sul-norte

759

829

829

829

955

956

957

Tabela 17– Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segmentos do entorno
Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Demanda
atual
Sentido

VHP (atual)

Cenário futuro (2045)
VHP
(Pessimista)

VHP
(Tendencial)

Cenário futuro (2060)
VHP
(Otimista)

VHP
(Pessimista)

VHP
(Tendencial)

VHP
(Otimista)

1

SP-055

101BSP3510-1

2

Norte-sul

727

1.549

1.560

1.571

2.341

2.361

2.378

1

SP-055

101BSP3510-1

2

Sul-norte

759

1.692

1.697

1.701

2.608

2.616

2.623

Tabela 115 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De forma análoga ao procedimento realizado para a hinterlândia, determinou-se o
nível de serviço para o segmento analisado no entorno portuário. A Tabela 116 apresenta os
resultados para o cenário tendencial dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
Cenário
atual

Segmentos no entorno portuário
Id

Rodovia

1

SP-055

1

SP-055

101BSP3510-1

Nº de
faixas
2

Norte-sul

101BSP3510-1

2

Sul-norte

Trecho SNV

LOS
(2017)

Cenários futuros (tendencial)

D

LOS
(2020)
E

LOS
(2025)
E

LOS
(2045)
F

LOS
(2060)
F

D

D

E

F

F

Sentido

Tabela 116 – Níveis de serviço: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 124 exibe o resultado encontrado para o segmento, considerando o cenário
tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 124 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que o trecho da SP-055 analisado no entorno portuário, que já apresenta
indícios de instabilidade no cenário atual, tende a ter sua situação agravada no futuro,
inclusive para um horizonte próximo. Nesse contexto, ressalta-se que o LOS E será alcançado
em meados de 2020, indicando que a demanda de tráfego estará próxima da capacidade da
via, ao passo que o LOS F será atingido em um horizonte próximo ao ano de 2045,
evidenciando o esgotamento da capacidade do segmento. Somado a isso, vale destacar que a
região analisada costumeiramente recebe elevada quantidade de turistas no verão, o que
pode agravar ainda mais a situação exposta.
Dessa forma, constata-se que, se não forem realizadas obras de melhoria da
infraestrutura viária da região, o segmento analisado continuará sendo um gargalo à fluidez de
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tráfego. Assim, como mencionado na seção de situação atual (seção 5.1.1), salienta-se a
importância da conclusão das obras do Trecho Contornos da Rod. Nova Tamoios, o qual
representará uma alternativa aos veículos que transitam na região, sobretudo os que se
destinam ao Complexo Portuário. Mais informações acerca dessa obra podem ser visualizadas
na seção 5.2 Estudos e projetos.

PORTARIAS DE ACESSO
Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo, foram
analisadas as projeções de veículos sobre cada uma destas, nos cenários pessimista, tendencial
e otimista, para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060. Vale destacar que as projeções dos
caminhões tomaram como base o crescimento das cargas movimentadas no Porto para os
anos analisados, já a estimativa do aumento do volume dos carros de passeio levou em
consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro até os
anos supracitados.
Para cada cenário, foram simuladas duas situações, com e sem a implantação das
melhorias previstas na infraestrutura de gates, a saber:
37. Considerando a Portaria Principal com sua capacidade atual – um gate de entrada e um
gate de saída, processando caminhões e carros de passeio.
38. Contemplando a reforma e ampliação da Portaria Principal – a qual passará a operar
exclusivamente com carros e contará com dois gates de entrada e dois gates de saída – e
a construção da nova portaria, a qual atenderá exclusivamente o fluxo de caminhões e
apresentará três gates de entrada e três gates de saída.

Portanto, na segunda situação, a Portaria Principal reformada passa a se chamar
Portaria 01 (carros de passeio) e a nova portaria, Portaria 02 (caminhões).
As análises referentes ao cenário tendencial de demanda foram apresentadas no
decorrer da seção 5.1.2.3 Portaria de acesso. Dessa forma, a Tabela 117 e a Tabela 118
apresentam os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados para cada uma das
portarias considerando os cenários pessimista e otimista, respectivamente.
Situação

Sem as
melhorias
previstas
Com as
melhorias
previstas

Portaria

Portaria
Principal
Portaria 01
(carros de
passeio)
Portaria 02
(caminhões)

Demanda
atual

Demanda futura (cenário pessimista)

Caminhões
(2016)
531

Carros
(2016)

Carros
(2020)

30

Caminhões
(2020)
583

Carros
(2025)

32

Caminhões
(2025)
608

-

-

-

-

Carros
(2045)

36

Caminhões
(2045)
691

-

32

583

-

Carros
(2060)

54

Caminhões
(2060)
738

-

36

-

54

-

67

608

-

691

-

738

-

Tabela 117 – Projeção dos veículos que tendem a acessar a portaria no cenário futuro pessimista
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Situação

Sem as
melhorias
previstas
Com as
melhorias
previstas

Portaria

Portaria
Principal
Portaria 01
(carros de
passeio)
Portaria 02
(caminhões)

Demanda
atual

Demanda futura (cenário otimista)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Caminhões
(2060)

531

30

594

32

635

36

797

54

912

Carro
s
(206
0)
67

-

-

-

32

-

36

-

54

-

67

-

-

594

-

635

-

797

-

912

-

Tabela 118 – Projeção dos veículos que tendem a acessar a portaria no cenário futuro otimista
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para a análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas
para os três cenários (pessimista, tendencial e otimista), foram realizadas simulações de
eventos discretos de distribuição livre que, no contexto deste estudo, são usadas para efetuar
análises numéricas das filas nos gates das portarias.
Os gráficos com os resultados das simulações para o cenário tendencial encontramse detalhados na seção 5.1.2.3 Portaria de acesso. Assim, o Gráfico 70, o Gráfico 71, o Gráfico 72,
o Gráfico 73 apresentam os resultados para as simulações do cenário pessimista,
respectivamente, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Gráfico 70 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário pessimista
para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 71 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário pessimista
para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 72 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário pessimista
para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 73 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário pessimista
para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por

sua

vez,

o

Gráfico

74,

o

Gráfico 75, o Gráfico 76 e o Gráfico 77 apresentam, respectivamente, os resultados
das simulações para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060 do cenário otimista, em que se
observa uma tendência de formação de filas maiores, isso indica a necessidade de
intervenções que possibilitem melhorias no acesso às instalações do Complexo Portuário de
São Sebastião.
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Gráfico 74 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário otimista
para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 75 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário otimista
para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 76 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário otimista
para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 77 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de São Sebastião no cenário otimista
para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diante da tendência de formação de filas na atual Portaria Principal do Porto de São
Sebastião nos cenários futuros, destaca-se a importância de execução do projeto da CDSS de
construir uma nova portaria para caminhões e reformular a atual portaria para acesso dos
veículos de passeio e de manutenção, haja vista que as simulações para essa situação
indicaram capacidade de atendimento da demanda prevista.
Assim, destaca-se que, além de uma quantidade adequada de gates, a automatização
dos processos, por meio da implantação de equipamentos, mostra-se de suma importância
para assegurar a fluidez no acesso às áreas portuárias. Ademais, é importante que haja um
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sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem, que contemple todos os
operados para que os veículos acessem o Porto de forma cadenciada.
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APÊNDICE 6 – RESTRIÇÕES E SENSIBILIDADE AMBIENTAL
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Áreas Prioritárias para Conservação
Entorno do Porto de São Sebastião
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Alta e Extremamente Alta). Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2007.

450000

455000

460000

465000

470000

7360000

Extremamente Alta

- Terminal Aquaviário de São Sebastião: Secretaria Nacional
de Portos - SNP, 2016;
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013;
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013;
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013.
- Países: Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2013.
- Áreas Prioritárias Para Conservação: Ministério
do Meio Ambiente - MMA, 2007.
- Porto Organizado de São Sebastião (ponto): Agência
Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
Mapa elaborado em novembro de 2017.
por Laboratório de Transporte e Logistíca - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Mancha urbana - análise temporal de 1988 a 2016
Entorno do Porto de São Sebastião
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Fontes das bases de dados geográficos:
- Terminal Aquaviário de São Sebastião: Secretaria Nacional de portos - SNP, 2016.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 2007; Open Street Maps - OSM, 2016.
- Porto Organizado de São Sebastião (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.

Mapa elaborado em novembro de 2017
por Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
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APÊNDICE 9 – ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
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Fontes das bases de dados geográficos:
Zoneamento Ecológico-Econômico Terrestre, Marinho e Entre-Marés: Decreto Nº 49.215/04.
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: Organização das Nações Unidadas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO) / Ministério do meio Ambiente (MMA), 2008.

Porto de São Sebastião: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 2015.
Terminal Aquaviário de São Sebastião: Secretaria Nacional de Portos (SNP), 2016.

Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 2007 / Open
Street Maps (OSM), 2016.

Sistema ferroviário: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 2006.
Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2013.

Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2013.
Imagem de satélite: Google Earth / Digital Globe, 2016; Mapa base Esri Imagery, s/d.

©
Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
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Mapa elaborado em novembro de 2017.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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APÊNDICE 10 – ZONEAMENTO URBANO DE SÃO
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Fontes das bases de dados geográficos:
- Porto Organizado de São Sebastião (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Terminal Aquaviário de São Sebastião: Secretaria Nacional de Portos - SNP, 2016.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
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Zoneamento Ecológico-Econômico, ou seja, que inclui o Parque Estadual da Serra do Mar, e sua respectiva zona de amortecimento.

Macrozona de Proteção Ambiental (MZPA): Destinada à preservação dos recursoso naturais geológicos, da flora e da fauna,
obedecidas as legislações federais e estaduais pertinentes.

Macrozona de Urbanização: Compatível territorialmente com o definido para as Zonas Z4 OD, Z4T, Z5 OD e Z5T, áreas urbanizadas e
passiveis de urbanização e expansão urbana.

Macrozona de desenvolvimento urbano (MZDU): Destinada ao desenvolvimento da ocupação urbana.

Macroáreas:
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Macroárea de Conservação Ambiental: Compatível territorialmente com o definido no ZEE para as Zonas Z1T e Z2T do Zoneamento
Ecológico- Econômico, onde os Planos e Programas objetivarão a meta de conservação ou recuperação de 90 e 80% respectivamente,
da cobertura vegetal nativa.

Zona Mista Vertical (ZMV): Caracterizada por áreas de uso misto de residências, comércios e serviços, permitida verticalização.

Macroárea de Qualificação Urbana: compatível territorialmente com o definido pelo ZEE para as Zonas Z4T, Z4 OD, Z5T e Z5 OD. O
objetivo urbanístico desta macroárea é qualificar territórios ocupados, porém, atualmente com urbanização insuficiente, carência de
infraestrutura urbana e de saneamento ambiental (macro e micro drenagem, tratamento de esgotos, etc.).

Zona de Proteção Ambiental (ZPA): Sistema integrado de corredores ecológicos para controle de enchentes e proteção ambiental.

Zona de Logística e Industrial (ZLI): Caracterizada como área para apoio de logística intermodal e suporte ao corredor de contorno,
bem como implantação de indústrias não poluentes.
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): Áreas com características de urbanização precária e/ou destinadas, prioritariamente,
à implantação de habitação de interesse social, requalificação urbanística e regularização fundiária.

Macroárea de Estruturação e Uso Logístico: Destinada à ampliação da produção industrial e de suporte à atividade portuária. É
compatível com o definido pelo Zoneamento Ecológico e Econômico para a Zona Z5T, que inclui o porto com sua ampliação projetada, e
áreas de apoio ao porto, as tancagens da Petrobrás e o bairro do Jaraguá, na costa norte, atrás da Rodovia do Contorno – Trecho Sul,
projetada para acesso ao Porto Comercial de São Sebastião.

Zona Comercial Vertical (ZCV): Caracterizada pelos usos de comércio, serviços diversificados atacadistas e de atendimento
especializados e atividades industriais compatíveis, permitida a verticalização, de acordo com as definições das categorias de uso.

Macroárea de Urbanização Consolidada: Área que se encontra consolidada e estruturada, e é compatível com o definido pelo Zoneamento
Ecológico e Econômico Estadual para a Zona Z4T e Z4 OD e Z5T.

Zona de Amortecimento (ZA): Faixa lindeira entre a ZTE ou a Unidade de Conservação e a área urbanizada ou passível à
urbanização.

Macroárea de Urbanização Condicionada e Turismo Sustentável: Compatível territorialmente com o definido pelo Zoneamento Ecológico
e Econômico para as Zonas Z4T e Z4 OD. O objetivo é ordenar a utilização de áreas de transição da Macrozona de Proteção Ambiental para
a Macrozona de Urbanização.

Zona de Preservação Permanente (ZPP): Caracterizadas por áreas de proteção e conservação permanente protegidas por Lei,
com expressiva importância para integridade ambiental, proteção e conservação da biodiversidade da flora e fauna terrestre, como
da flora e fauna marinha.

Macroárea de Estruturação e Uso Logístico

Áreas e Zonas Especiais:

Macroárea de Qualificação Urbana 02

Zona Turística Ecológica (ZTE): Caracterizada especialmente pelos usos de turismo e lazer em áreas especiais de integridade
ambiental, existentes na área urbana do Município, não podendo ser superior a 20% de taxa de ocupação e responsabilizando-se
pela proteção e conservação das áreas de preservação permanente.

Área Especial de Interesse Social (AEIS): Predominância de glebas ou terrenos edificados e subutilizados, com diferentes graus de
ocupação subnormal, a serem objeto de estudos complementares visando sua urbanização para absorver populações de baixa renda
e criação de novas ZEIS.

Macroáreas de São Sebastião

£
¤
SP131

Zona de Proteção Ambiental - ZPA

Macroárea de Proteção Integral
Macroárea de Conservação Ambiental

Ilhabela

Área Especial de Expansão Urbana Dirigida: São as áreas contiguas às ocupações urbanas.

Macroárea de Urbanização Condicionada e Turismo Sustentável
0

Macroárea de Urbanização Consolidada
450000

455000

1

460000

2 Km

Área de Proteção Cultural e Antropológica: Corresponde às áreas dotadas de atributos culturais importantes à compreensão das
relações estabelecidas entre o homem e a natureza neste território.
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): Destinada, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e a
produção de Habitações de Interesse Social.

Zona Expansão Urbana (ZEU): É a área destinada para o plano estratégico de desenvolvimento urbano.
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Convenções cartográficas
Porto de São Sebastião
Sistema rodoviário
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Massa d'água
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Localização

©

Minas Gerais

São Paulo

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
Zona UTM 23 Sul
Meridiano Central -45º

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

Paraná

Fontes das bases de dados geográficos:
- Porto Organizado de São Sebastião (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Terminal Aquaviário de São Sebastião: Secretaria Nacional de Portos - SNP, 2016.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Macrozoneamento de São Sebastião: Prefeitura Municipal de São Sebastião, 2014.

- Zoneamento e macrozoneamento de Caraguatatuba: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 2011.

Convenções cartográficas

Zoneamento Municipal de São Sebastião:

Macrozoneamento:

Macrozoneamento:

(Lei complementar Nº 42/2011)

Via urbana

Macrozona de Proteção Ambiental (MZPA): Destinada à preservação dos recursoso naturais geológicos, da flora e da fauna,
obedecidas as legislações federais e estaduais pertinentes.

Rodovia principal

Macrozona de desenvolvimento urbano (MZDU): Destinada ao desenvolvimento da ocupação urbana.

Limite intermunicipal

Zoneamento:

Zoneamento de Caraguatatuba

Zona Especial (ZE): Área de usos especiais, prevista para o estabelecimento de regulamentação específica a ser definida
no ato de sua proposição.

Zona Especial - ZE

Zona Comercial Vertical (ZCV): Caracterizada pelos usos de comércio, serviços diversificados atacadistas e de atendimento
especializados e atividades industriais compatíveis, permitida a verticalização, de acordo com as definições das categorias de uso.

Zona Comercial Vertical - ZCV

Zona Destinada a Retroporto (ZDR): Área destinada à logística modal de materiais.

Zona Destinada a Retroporto - ZDR

7376000

7376000

Zoneamento e Macrozoneamento Municipal de Caraguatatuba:

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS
Zona Mista Vertical - ZMV

Zona Mista Vertical (ZMV): Caracterizada por áreas de uso misto de residências, comércios e serviços, permitida verticalização.
Zona Turística Ecológica (ZTE): Caracterizada especialmente pelos usos de turismo e lazer em áreas especiais de integridade
ambiental, existentes na área urbana do Município, não podendo ser superior a 20% de taxa de ocupação e responsabilizando-se
pela proteção e conservação das áreas de preservação permanente.

São
Sebastião

Zona Turistica Ecológica - ZTE

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): Áreas com características de urbanização precária e/ou destinadas, prioritariamente,
à implantação de habitação de interesse social, requalificação urbanística e regularização fundiária.

Zona de Amortecimento (ZA): Faixa lindeira entre a ZTE ou a Unidade de Conservação e a área urbanizada ou passível à
urbanização.
Zona Expansão Urbana (ZEU): É a área destinada para o plano estratégico de desenvolvimento urbano.

Zona de Amortecimento - ZA

Zona de Logística e Industrial (ZLI): Caracterizada como área para apoio de logística intermodal e suporte ao corredor de contorno,
bem como implantação de indústrias não poluentes.

Zona de Expansão Urbana - ZEU

Zona de Preservação Permanente (ZPP): Caracterizadas por áreas de proteção e conservação permanente protegidas por Lei,
com expressiva importância para integridade ambiental, proteção e conservação da biodiversidade da flora e fauna terrestre, como
da flora e fauna marinha.

Zona de Logística e Industrial - ZLI

Zona de Proteção Ambiental (ZPA): Sistema integrado de corredores ecológicos para controle de enchentes e proteção ambiental.

Zona de Preservação Permanente - ZPP
0

Zona de Proteção Ambiental - ZPA
448000

456000

1

2 Km

Observação:
Delimitação das zonas municipais conforme Mapa do Plano Diretor de Caraguatatuba - Plano Geral escala 1:25.000, datada de agosto/2011.

(Projeto de Lei Complementar Nº 01/2014)

Macrozona de Proteção Ambiental: Compatível territorialmente com o definido no ZEE Estadual para as Zonas Z1 AEP, Z1T e
Z2T do Zoneamento Ecológico-Econômico, ou seja, que inclui o Parque Estadual da Serra do Mar, e sua respectiva zona
de amortecimento.
Macrozona de Urbanização: Compatível territorialmente com o definido para as Zonas Z4 OD, Z4T, Z5 OD e Z5T, áreas
urbanizadas e passiveis de urbanização e expansão urbana.
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Minas Gerais

São Paulo

Projeção Transversa de Mercator
SIRGAS 2000
Zona UTM 23 Sul
Meridiano Central -45º

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

Paraná

Fontes das bases de dados geográficos:
- Porto Organizado de São Sebastião (ponto): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Terminal Aquaviário de São Sebastião: Secretaria Nacional de Portos - SNP, 2016.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Macrozoneamento de São Sebastião: Prefeitura Municipal de São Sebastião, 2014.

- Zoneamento e macrozoneamento de Caraguatatuba: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 2011.

Convenções cartográficas

Limite intermunicipal

Macrozona de desenvolvimento urbano (MZDU):
Destinada ao desenvolvimento da ocupação urbana.

Zona Destinada a Retroporto

Zona Industrial Estratégica de Uso Correlato ao Petróleo e Gás (ZIEPG):
Caracterizada pela ocupação do entorno da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba – UTGCA, visando o isolamento
do incomodo das atividades mais impactantes com relação às áreas urbanizáveis.

7376000

Sebastião

Zona de Expansão Urbana - Área de Logística e Intermodal
Zona de Expansão Urbana Adequada à Reurbanização
Zona de Logística - Área Retroportuária
Zona de Logística e Industrial
Zona de Suporte Urbano
Demais zonas

456000

7376000

Zona Destinada a Retroporto (ZDR):
Área destinada à logística modal de materiais.

Zona
de Expansão Urbana - Área Tecnológica
São

452000

Zoneamento:

Zona de Expansão Urbana

Zona Mista Vertical 9

448000

Macrozoneamento:

Macrozona de Proteção Ambiental (MZPA): Destinada à preservação dos recursoso naturais geológicos, da flora e da fauna,
obedecidas as legislações federais e estaduais pertinentes.

Zona Industrial Estratégica de Uso Correlato ao Petróleo e Gás

2 Km

Macrozoneamento:

Rodovia principal

Zoneamento municipal de Caraguatatuba

1

Macrozoneamento Municipal de São Sebastião:

(Lei complementar Nº 42/2011)

Via urbana

0

Macrozoneamento e Zoneamento Municipal de Caraguatatuba:

Zona Mista Vertical (ZMV):
Caracterizada por áreas de uso misto de residências, comércios e serviços, permitida verticalização.
Zona de Logística e Industrial (ZLI):
Caracterizada como área para apoio de logística intermodal e suporte ao corredor de contorno, bem como implantação de indústrias
não poluentes.
Zona de Logística - Área Retroportuária (ZL-1):
Adequada à urbanização e instalação de equipamentos de grande porte. Definição conforme Plano Geral de Áreas de
Expansão Urbana (2011).
Zona de Expansão Urbana (ZEU):
Destinada para o crescimento da cidade, caracterizada por encontrar-se sem uso ou destinada atualmente à atividade rural e pecuária,
deverão ser desenvolvidos planos e projetos estratégicos.
Zona de Suporte Urbano (ZSU):
Caracterizada pela possibilidade de instalação de equipamentos infraestruturais impactantes, como estação de tratamento de
efluentes, cemitério, disposição de resíduos, garagens, área de estruturas náuticas e similares, vedado ao uso residencial.

Observação:
Delimitação das zonas municipais conforme Mapa do Plano Diretor de Caraguatatuba - Plano Geral Áreas de Expansão Urbana - escala
1:25.000, datada de novembro/2011.

(Projeto de Lei Complementar Nº 01/2014)

Macrozona de Proteção Ambiental:
Compatível territorialmente com o definido no ZEE Estadual para as Zonas Z1 AEP, Z1T e Z2T do Zoneamento Ecológico-Econômico,
ou seja, que inclui o Parque Estadual da Serra do Mar, e sua respectiva zona de amortecimento.
Macrozona de Urbanização:
Compatível territorialmente com o definido para as Zonas Z4 OD, Z4T, Z5 OD e Z5T, áreas urbanizadas e passiveis de urbanização
e expansão urbana.
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ANEXO IV
(ÁREAS DE FUNDEIO e BACIA DE EVOLUÇÃO)
VÉRTICES

COORDENADAS UTM
LESTE
NORTE
284.593,934
9.071.689,443
283.336,130
9.072.209,960

BACIA DE EVOLUÇÃO 1(PORTO EXTERNO)
BACIA DE EVOLUÇÃO 2(PORTO INTERNO)

Seção 2

.

.

Atos do Poder Executivo

<!ID518957-0>

MINISTÉRIO DA FAZENDA

ANEXO V
(CANAL DE NAVEGAÇÃO)
VÉRTICE
VÉRTICE
VÉRTICE
VÉRTICE

1
2
3
4

DECRETOS DE 28 DE AGOSTO DE 2007

286.950,000
286.950,000
290.356,379
290.446,940

9.072.629,757
9.072.315,702
9.073.542,700
9.073.252,916

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3o do Decreto no 96.904, de 3 de outubro de
1988, resolve
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E
F
G
H

DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 2007
Dispõe sobre a definição da área do Porto
Organizado de São Sebastião, no Estado de
São Paulo.

23°47'30''
23°47'30''
23°44'00''
23°44'00''
23°52'48''

S
S
S
S
S

NOMEAR
MURILO MATOS CHAIM, para exercer o cargo de Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Brasília, 28 de agosto de 2007; 186o da Independência e 119o
da República.

Pontos de fundeio na barra sul do canal de acesso
ao Porto Organizado de São Sebastião:

DECRETA:

Ponto
1
2
3
4
5

Art. 1o A área do Porto Organizado de São Sebastião, no
Estado de São Paulo, é constituída:
I - pelas instalações portuárias terrestres no Município de São
Sebastião, no Estado de São Paulo, tais como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios, e
terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da
área do porto organizado, incorporados ou não ao patrimônio do
Porto Organizado de São Sebastião; e

Longitude
45º24'24'' W
45º25'30'' W
45º26'00'' W
45º26'30'' W
45º27'00'' W

Latitude
23º50'05'' S
23º50'15'' S
23º50'45'' S
23º51'05'' S
23º51'35'' S

Pontos de fundeio na barra norte do canal de acesso ao
Porto Organizado de São Sebastião:
Ponto
1
2
3
4

II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários,
nela compreendida o canal de acesso, as bacias de evolução e as áreas
de fundeio.

Longitude
45º21'15'' W
45º21'30'' W
45º21'50'' W
45º22'05'' W

Latitude
23º44'05'' S
23º44'45'' S
23º45'40'' S
23º46'25'' S

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3o do Decreto no 96.904, de 3 de outubro de
1988, resolve
EXONERAR, a pedido,
VERA MELO ARAÚJO do cargo de Diretor da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP.
Brasília, 28 de agosto de 2007; 186o da Independência e 119o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

Bacia de evolução: Área delimitada pelos seguintes pontos:

Parágrafo único. A Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, junto à Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ, definirá quais equipamentos serão construídos
na área de expansão e quais imóveis poderão ser objeto de futura
desapropriação.
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Ponto
A
B
C
D

Art. 3o A Administração do Porto Organizado de São Sebastião fará a demarcação em planta da área definida neste Decreto.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

W
W
W
W
W

ANEXO III (ÁREAS DE FUNDEIO
e BACIA DE EVOLUÇÃO)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.2173, de 4 de setembro de 2001,

Art. 2o A área do Porto Organizado de São Sebastião tem sua
poligonal descontínua descrita nos Anexos I e II deste Decreto.

45°23'54''
45°22'51''
45°21'48''
45°21'00''
45°27'36''

Latitude
23º48'33'' S
23º48'46'' S
23º49'09'' S
23º48'57'' S

Presidência da República

.

Brasília, 28 de agosto de 2007; 186o da Independência e 119o
da República

Longitude
45º23'44'' W
45º23'28'' W
45º23'54'' W
45º24'08'' W

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 2007
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado pelo Decreto nº 44.721, de 21 de outubro de 1958, e art. 1º, §
2º, alínea "c", da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, resolve

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

DESIGNAR
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff
ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO DE SÃO SEBASTIÃO
A delimitação da área do Porto Organizado de São Sebastião
inicia-se no ponto A, definido pelas coordenadas 45°27'48" W e
23°52'36" S, prossegue em sentido Nordeste pelo limite esquerdo do
canal de acesso até o ponto B, definido pelas coordenadas 45°24'30"
W e 23°49'44" S, prossegue em sentido Oeste até o ponto C, definido
pelas coordenadas 45°24'42" W e 23°49'30" S, prossegue em sentido
Norte pela linha da costa até o ponto D, definido pelas coordenadas
45°23'54" W, e 23°47'30" S (interseção do paralelo 23°47'30" S com
a linha da costa), prossegue em sentido Leste até o ponto E, definido
pelas coordenadas 45°22'51" W e 23°47'30" S, prossegue em sentido
Nordeste até o ponto F, definido pelas coordenadas 45°21'48" W e
23° 44' 00" S, prossegue em sentido Leste até o ponto G, definido
pelas coordenadas 45°21'00" W e 23°44'00" S, prossegue em sentido
Sudoeste , pela margem do canal até o ponto H, definido pelas
coordenadas 45°27'36" W e 23°52'48" S e deste liga-se ao ponto
inicial fechando a poligonal.
ANEXO II
(POLIGONAL DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
DE SÃO SEBASTIÃO)
Coordenadas Geográficas dos Vértices da Poligonal do Porto de
São Sebastião Datum SAD-69 - Meridiano Central de Central 51°
WGr
Pontos
Longitude
Latitude
A
45°27'48'' W
23°52'36'' S
B
45°24'30'' W
23°49'44'' S
C
45°24'42'' W
23°49'30'' S

MENSAGEM
Nº 633, de 28 de agosto de 2007. Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do nome do Doutor CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, para exercer o cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Federal.
Nº 634, de 28 de agosto de 2007. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei de conversão, que sancionado, se
transforma na Lei nº 11.515, de 28 de agosto de 2007.

HILTON MÜLLER RODRIGUES, Delegado de Polícia da Polícia
Civil da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Rio Grande do
Sul, para participar do Seminário de Análise de Inteligência Criminal,
a se realizar na cidade de Buenos Aires, Argentina, no período de 2
a 8 de setembro de 2007, inclusive trânsito.
Brasília, 28 de agosto de 2007; 186º da Independência e 119º
da República.

Nº 635, de 28 de agosto de 2007. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei de conversão, que sancionado, se
transforma na Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007.
Nº 636, de 28 de agosto de 2007. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei de conversão, que sancionado, se
transforma na Lei nº 11.517, de 28 de agosto de 2007.
<!ID518928-0>

MINISTÉRIO DA DEFESA
Exposições de Motivos
No 495, de 22 de agosto de 2007. Sobrevôo no território nacional, no
dia 21 de agosto de 2007, de uma aeronave tipo G-IV, pertencente à
Força Aérea da República do Chile, em missão de transporte do
Ministro das Relações Exteriores daquele País, procedente de Santiago, Chile, pouso em Brasília e retorno no dia 22 seguinte.
No 496, de 22 de agosto de 2007. Sobrevôo no território nacional de
uma aeronave tipo A-310, pertencente à Força Aérea da República
Federal da Alemanha, em missão de transporte do Ministro do Meio
Ambiente daquele País, com a seguinte programação de vôo, no mês
de setembro de 2007:
dia 2 - procedente de Lisboa, Portugal, pouso em Recife e destino ao
Rio de Janeiro;
dia 4 - decolagem do Rio de Janeiro, com destino a Belém; e
dia 5 - decolagem de Belém, com destino à Ilha do Sal, Cabo Verde.
Homologo e autorizo. Em 23 de agosto de 2007.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
<!ID518959-0>

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 2007
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o art.
28 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em cumprimento à
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Mandado de Segurança no 12.991/DF (2007/0172075-8), e tendo em
vista o que consta do procedimento no 00025.000068/2007-95,
REINTEGRA
RICARDO CANTACLARO MARQUES ROSA, no cargo de Médico
Perito, Matrícula SIAPE no 0546721, do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/GO.
Brasília, 28 de agosto de 2007; 186o da Independência e 119o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Marinho

