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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Maceió é uma 
iniciativa do Ministério da Infraestrutura, no âmbito da 
estruturação do planejamento portuário, ensejado pela Lei 
nº 12.815/2013 (BRASIL, 2013) e pela Portaria SEP/PR nº 03, 
de 7 de janeiro de 2014 , cujo objetivo é estabelecer a diretriz 
de desenvolvimento dos complexos portuários brasileiros 
(BRASIL, 2014).

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário 
de Maceió é proporcionar ao Setor Portuário Nacional 
uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do 
Complexo Portuário ao longo dos próximos anos e indicar 
ações necessárias para que as operações ocorram com níveis 
adequados de serviço.
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Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram 
considerados os seguintes objetivos específicos:

• Obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo.

• Análise dos seus limitantes físicos, operacionais e de gestão.

• Análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio 
ambiente em geral.

• Projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060.

• Projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de 
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento.

• Proposição de ações para superar os gargalos identificados, visando a eficiente 
atividade do Porto.

A fim de atender aos objetivos mencionados, o Plano Mestre aborda uma série 
de temas, organizados em capítulos, no sentido de proporcionar uma percepção 
aprofundada dos principais aspectos envolvidos no desenvolvimento do Complexo 
Portuário, a saber:

• Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, 
além de uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a 
fim de situar o leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as 
estruturas avaliadas.

• Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral 
acerca do perfil das movimentações do Complexo Portuário de Maceió, indicando 
os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido 
de movimentação e tipo de navegação para o ano-base 2017. 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. O capítulo também apresenta 
as principais informações que balizaram a projeção de demanda e os valores 
previstos de movimentação até o ano de 2060. 

• Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações 
cadastrais acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo 
Portuário de Maceió, 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 destas, são apresentados os 
eventuais déficits de capacidade.
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• Acesso aquaviário: nesse capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da 
bacia de evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego 
e limitações do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Maceió. 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 que deverá frequentar o Complexo Portuário no horizonte de análise, de 
modo a comparar demanda e capacidade do acesso.

• Acesso terrestre: abrange 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 avaliados 
os entornos e as condições internas das vias, considerando as especificidades de 
cada modal. Quanto ao acesso rodoviário, após a identificação da capacidade 
atual, é realizada uma estimativa do número de veículos que deverá acessar o 
Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então comparado à 
capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.

• Aspectos ambientais: a seção tem como propósito construir um panorama 
sobre o status  da gestão socioambiental implementada pelo Complexo Portuário 
sobre o meio em que está inserido, com foco na interação das instalações 
portuárias com o meio ambiente. Para isso, é realizada a caracterização da 
situação ambiental do Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) e, também, da situação do licenciamento ambiental das 
instalações que compõem o Complexo.

• Análise da relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão 
crítica de como o porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no 
contexto urbano, ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão 
localizados, demonstrando a integração dos portos no planejamento territorial 
e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional, além de 
identificar os diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro. 

• Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a 
análise sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando, 
ainda, a exploração do espaço, dos instrumentos de planejamento e gestão 
utilizados, as informações sobre o quadro de pessoal e 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 atual como futura. 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).
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O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Maceió, compreende uma visão objetiva dos principais resultados 
alcançados pelas análises realizadas tanto no que se refere ao diagnóstico – análise da 
situação atual – e ao prognóstico – projeção de demanda e análise do atendimento à 
demanda prevista. O documento está organizado da seguinte forma:

• Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos,
bem como uma orientação quanto à organização do conteúdo que compõe o Plano
Mestre do Complexo Portuário de Maceió.

• Principais resultados: compreende as principais conclusões a respeito das análises
desenvolvidas ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os principais
gargalos ao desenvolvimento do Complexo Portuário analisado.

• Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do Complexo
Portuário quanto às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

• Plano de ações e investimentos: apresenta, de forma simplificada, as ações
propostas para que os gargalos, fraquezas e ameaças identificados ao longo do
estudo sejam superados no sentido de mitigar os impactos ao desenvolvimento do
Complexo Portuário.

As análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado, sendo que 
as informações detalhadas bem como os procedimentos metodológicos referentes 
às especificidades do Complexo Portuário em questão podem ser consultadas na 
versão completa do Plano Mestre do Complexo Portuário de Maceió e no Relatório 
de Metodologia, publicado no site do Ministério da Infraestrutura1. 

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres:
   http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portu%C3%A1rio/113-politica-e-planejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html
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PRINCIPAIS 
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo das análises 
realizadas no contexto do Plano Mestre estão organizados 
nesta seção, com o intuito de proporcionar uma compreensão 
linear e estruturada sobre as principais questões que têm 
impactado no desenvolvimento do Complexo Portuário 
de Maceió, bem como os gargalos futuros que poderão se 
manifestar, tendo em vista os pressupostos de movimentação 
futura estabelecidos.
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O Complexo Portuário de Maceió é composto pelo Porto Organizado de Maceió e pelo Terminal de 
Uso Privado da Braskem (Terminal Braskem). O Porto Organizado é gerido pela Administração do 
Porto de Maceió (APMC) – que é vinculada à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN).

O Complexo Portuário em análise está localizado em Maceió, capital do estado de Alagoas, estando 
o Porto Organizado localizado no Bairro Jaraguá e o Terminal Braskem no Bairro Pontal da Barra,
conforme pode ser observado na Figura 1.

O COMPLEXO PORTUÁRIO

Figura 1 – Localização das instalações portuárias do Complexo Portuário de Maceió. 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Maceió movimentou um total de 2,9 milhões 
de toneladas de cargas (ANTAQ, 2017a), apresentando movimentações de cabotagem 
e longo curso e tendo o granel líquido – combustíveis e químicos como a principal 
natureza de carga. 

Com relação ao período observado, entre os anos de 2013 e 2017, a movimentação de 
cargas no Complexo Portuário apresentou queda de 20% no total transportado. Essa 
queda foi mais expressiva entre os anos de 2014 e 2016 em razão da crise econômica 
nacional, que resultou em menores volumes de derivados de petróleo e trigo. O açúcar 
também sofreu redução nos volumes embarcados, em função de fatores como o 
cenário atual de preços baixos no mercado internacional, reflexo de uma oferta mais 
elevada que a demanda pelo produto.

A Figura 2 apresenta a evolução histórica e o perfil de movimentação do Complexo 
Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação, bem como a lista das 
cargas relevantes analisadas no Plano Mestre.

O Porto de Maceió concentrou 68% das cargas movimentadas no 
Complexo em 2017, destacando-se o açúcar, os derivados de petróleo 

e o etanol. O Terminal Braskem, com participação de 32% na 
movimentação do Complexo, atua nas operações de soda cáustica e 

produtos químicos.

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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Figura 2 – Características da movimentação  do Complexo Portuário de Maceió (2013-2017). 
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)



MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário no 
ano-base 2017, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060. 

Até o final do período de planejamento, 
espera-se um incremento de 84% 
no volume movimentado entre 
2017 e 2060 e a principal tendência 
esperada é a redução da participação 
relativa de açúcar e soda cáustica nas 
movimentações, de 35% e 22% em 2017 
para 33% e 15% em 2060, haja vista o 
crescimento acentuado previsto para 
os produtos químicos, derivados de 
petróleo e etanol (2,3% ao ano).

A Figura 3 exibe a consolidação da 
projeção de demanda para o Complexo 
Portuário de Maceió.

Até 2060, espera-se 
que a demanda para 

o Complexo apresente 
uma taxa média de 

crescimento de 1,4% 
ao ano, alcançando um 
total de 5,3 milhões de 

toneladas.

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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Figura 3 – Resultados consolidados da projeção de demanda das cargas relevantes do Complexo Portuário de Maceió. 
Fonte: AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo 
agregado para o Complexo Portuário de Maceió, estão ilustrados na Figura 4.

Figura 4 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Maceió entre os anos de 2017 (observado) e 2060 (projetado) 
– em milhões de toneladas.  Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,4% 
ao ano, entre 2017 e 2060; no cenário otimista, essa taxa é de 1,6% ao ano; já no cenário 
pessimista, tem-se um crescimento médio anual de 1,1%. 
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No ano de 2017, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Maceió movimentou 
1,6 milhão de toneladas de granéis líquidos – combustíveis e químicos, grupo que inclui 
as seguintes cargas: soda cáustica, derivados de petróleo, produtos químicos, etanol e 
petróleo. No Gráfico 1, é possível observar a evolução da movimentação das referidas 
cargas no período observado (2013-2017) e projetado (2018-2060). 

No ano de 2017, o Complexo em análise movimentou 639 mil toneladas de soda 
cáustica através do Terminal Braskem. O embarque de cabotagem teve como principais 
destinos os complexos portuários de Vitória e Barra do Riacho, Santos, Rio de Janeiro 
e Niterói e Salvador e Aratu-Candeias. De acordo com informações obtidas com a 
Braskem, a soda cáustica embarcada pela empresa é destinada a clientes externos.

GRANEL LÍQUIDO COMBUSTÍVEL

Gráfico 1 – Evolução da movimentação de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Maceió, 
observada (2013-2017) e projetada (2020-2060) – em milhares de toneladas.  
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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O cenário tendencial de projeção de demanda considera que não ocorrerá 
expansão na capacidade produtiva da unidade da Braskem, responsável pela 
produção de soda cáustica em Maceió. A partir de 2027, espera-se atingir o nível 
máximo de movimentação. 
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Nesse sentido, até 2060, espera-se que a movimentação de soda cáustica no Complexo 
Portuário de Maceió seja de 778 mil toneladas, com uma taxa média de crescimento 
anual de 0,3% no período projetado. 

No ano de 2017, toda a movimentação de derivados de petróleo (exceto Gás Liquefeito de 
Petróleo - GLP) no Complexo Portuário de Maceió foi de cabotagem, que totalizou 282 mil 
toneladas (ANTAQ, 2017a). Os desembarques, responsáveis por 98% dos volumes, tiveram 
origem, principalmente, nos complexos portuários de Santos, Salvador e Aratu-Candeias 
e São Sebastião. De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, o 
diesel S-500 é o principal derivado operado, seguido pela gasolina.

Em termos nacionais, as perspectivas do mercado de derivados de petróleo apontam para 
um cenário de aumento das importações. Esse resultado pondera os seguintes aspectos:

DERIVADOS DE PETRÓLEO

• A política de preços praticada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a qual 
estabelece a paridade de preços entre os mercados doméstico e internacional, 
favorece a atuação de empresas privadas nesse mercado.

• A inexistência de perspectiva de novos investimentos na área de refino, conforme 
indicado no Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 da Petrobras (PETROBRAS, [2018]).
apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), 
que sumariza os aspectos mais relevantes do Complexo Portuário quanto às suas 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

• A retomada do crescimento econômico nacional e a expansão do consumo doméstico.

A o final do período projetado, em 2060, espera-se que 
o Complexo movimente 832 mil toneladas do produto, 

apresentando uma taxa média anual de crescimento de 2,3%.

Ressalta-se que no cenário pessimista, considera-se a possibilidade de parte da demanda 
do Complexo Portuário de Maceió passar a ser atendida pela Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST), com os volumes sendo transportados pelo modal rodoviário. Nessas condições, 
a projeção de demanda para o ano de 2060 é estimada em 737 mil toneladas, com uma 
taxa de crescimento anual médio de 2,0%.
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Em 2017, o Complexo Portuário de Maceió movimentou 270 mil toneladas de produtos 
químicos por meio das instalações do Terminal Braskem. Dessa movimentação, 70% 
correspondem a operações de embarque de cabotagem, sendo os destinos de maior 
relevância os complexos portuários de Salvador e Aratu-Candeias, de Vitória e Barra 
do Riacho, de Santos e do Rio de Janeiro e Niterói (ANTAQ, 2017b; ALICEWEB, 2017). O 
restante, 30%, é importado, tendo como principal parceiro comercial os Estados Unidos. 

PRODUTOS QUÍMICOS

A demanda por produtos químicos no Complexo é influenciada pela presença do 
Polo Cloroquímico de Alagoas, localizado no município de Marechal Deodoro. 
O Polo conta atualmente com 23 empresas, que atuam nos segmentos de 
fabricação de PVC, soda cáustica, tubos e conexões, plásticos em geral, bem 
como na produção de insumos para a indústria química (DIODATO, 2017).

Para 2060, a demanda estimada é de 667 mil toneladas, alinhada com a capacidade 
produtiva da empresa, fornecida em reunião técnica, a qual não possui previsão de 
aumento nos próximos anos. Desse modo, estima-se um crescimento médio anual de 2,3%. 

O Porto de Maceió registrou no ano de 2017 uma movimentação de 224 mil toneladas 
de etanol, que ocorreu por desembarques de cabotagem (98%) e de longo curso (2%). A 
carga transportada via cabotagem tem como principais origens os complexos portuários 
do Itaqui, de Paranaguá e Antonina e de Recife e Suape (ANTAQ, 2017b).

A projeção do cenário tendencial de demanda é de 580 mil toneladas em 2060, com uma 
taxa média de crescimento de 2,3% ao ano. No cenário otimista, a projeção de demanda 
de etanol apresenta um crescimento superior no curto prazo, em razão de um aumento 
na demanda a partir de uma melhora nos mercados nacional e internacional. Nesse 
contexto, a estimativa de crescimento é de 2,5% ao ano, chegando a alcançar 646 mil 
toneladas no ano de 2060. 

Destaca-se que o resultado das projeções pondera os seguintes fatores:

ETANOL

• A movimentação de etanol é realizada, em parte, para compor o blend da gasolina, do qual 
representa 27% da composição da mistura. Assim, a perspectiva de movimentação da carga 
tem relação direta com as expectativas de movimentação de derivados de petróleo. 

• A produção de etanol no estado de Alagoas tem apresentado uma tendência de queda (de 
46% entre 2000 e 2017), situação inversa à observada em termos nacionais e até mesmo em 
relação às regiões Norte e Nordeste (UNICA, [2018]a). Evidencia-se, então, a perspectiva de 
manutenção da necessidade de desembarque de etanol no Complexo em estudo.
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• Na importação, ressalta-se possíveis impactos negativos referentes a uma tarifa aprovada 
pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), que infere tributação de 20% na importação do 
etanol que exceder 600 milhões de litros ao ano (BRITO; GOMES, 2017).

No ano de 2017, o Porto de Maceió movimentou 164 mil toneladas de petróleo, por meio de 
embarques de cabotagem. Os principais destinos foram os portos de Manaus, Suape, Aratu-
Candeias e Salvador, além do Terminal Aquaviário de Guamaré. 

Atualmente, o petróleo movimentado pelo Porto tem origem em poços onshore. A produção 
na região de Maceió é concentrada no Campo de Pilar, de onde o petróleo é enviado, por 
meio de oleodutos, até o Porto Organizado. A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) conta 
com tancagem para esse tipo de produto e realiza o seu embarque no Terminal de Granéis 
Líquidos (TGL) do Porto, com destino à Refinaria Isaac Sabbá (Reman), localizada em 
Manaus (AM), e à Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde (BA).

Conforme informações obtidas em visita 
técnica, existe a perspectiva de uma retração 
na movimentação de petróleo, em função 
da diminuição no nível de produção dos 
poços na região. De acordo com dados da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP, 2018), a produção 
onshore no estado apresentou uma queda de 
48% entre os anos de 2007 e 2016.

PETRÓLEO

Projeta-se no cenário 
tendencial que a 

movimentação de 
petróleo no Complexo 

cessará a partir de 2027, 
não havendo expectativa 

de retomada.

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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Em 2017, entre as cargas relevantes, foram movimentadas 1,1 milhão de toneladas de 
granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Maceió. Essa natureza de carga inclui 
açúcar e trigo, ambos movimentados no Porto Organizado, nos sentidos de exportação 
e importação, respectivamente. No Gráfico 2, é possível observar a evolução da 
movimentação dessas cargas no período observado (2012-2017) e projetado (2018-2060).

GRANEL SÓLIDO VEGETAL
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Gráfico 2 – Movimentação de granel sólido vegetal no Complexo Portuário de Maceió, observada (2013-2017) e projetada 
(2020-2060), em milhares de toneladas.   
Fonte: ANTAQ (2017) e AleceWeb (2017) . Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No ano de 2017, o Porto de Maceió movimentou 996 mil toneladas de açúcar via embarques 
de longo curso. As movimentações de açúcar a granel constituem quase a totalidade (92%) 
das movimentações de granéis sólidos no Porto Organizado (ANTAQ, 2017a).

Acerca dos mercados consumidores, os principais destinos das exportações de açúcar em 
2017 foram: Canadá (32%), Estados Unidos (12%) e Tunísia (9%). Os municípios de origem 
da mercadoria são: Maceió, Coruripe e São Luís do Quitunde, todos no estado de Alagoas 
(ALICEWEB, 2017).

Nos últimos anos, segundo informado em visita técnica, há uma tendência de redução 
na produção de cana-de-açúcar no estado de Alagoas, devido, sobretudo, às condições 
climáticas desfavoráveis (BRASIL, 2017) e à crise econômica brasileira. Destacam-se, ainda, 
as dificuldades para o aumento da produtividade da cultura no estado em virtude de as 
áreas com melhor qualidade de solo para o cultivo estarem situadas em regiões de encosta. 

AÇÚCAR
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Esses fatores resultaram em uma queda de 52% da 
produção entre os anos de 2013 e 2017, valor acima 
do registrado pelas regiões Norte e Nordeste, de 
39% para o mesmo período (UNICA, [2018]b). Desse 
modo, há perspectiva de permanência de apenas um 
terço da quantidade atual de usinas.

Somando-se a isso, fatores externos, como a 
produção crescente, atrelados aos baixos custos em 
países como Índia, Indonésia e Paquistão, além de 
uma maior produção açucareira na Rússia, impactam 
de forma negativa nas exportações de Alagoas.

Em 2017, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Maceió movimentou 208 mil 
toneladas de granéis sólidos minerais, correspondendo a desembarques de longo curso de 
fertilizantes realizados no Porto Organizado (ANTAQ, 2017a). 

GRANEL SÓLIDO MINERAL

Ao final do período 
projetado (2060), a 

expectativa é de uma 
movimentação de 1,8 

milhão de toneladas de 
açúcar, representando 
um acréscimo de 76% 

em relação ao ano 2017. 
A taxa média anual de 
crescimento é de 1,3%.

As importações de trigo têm origem predominantemente da Argentina e são destinadas 
ao próprio município de Maceió (ALICEWEB, 2017), mais especificamente para o moinho 
Motrisa, localizado a 2 km do Porto Organizado. Em 2017, totalizaram cerca de 77 mil 
toneladas desembarcadas. 

A demanda projetada de trigo para o Complexo é de 127 mil toneladas em 2060, contando 
com uma taxa média de crescimento de 1,1% ao ano. Destaca-se que esse resultado 
pondera os seguintes fatores: 

TRIGO

• O aumento da demanda por trigo é significativamente atrelado ao crescimento 
populacional.

•  Dado que o consumo per capita de trigo na Região Nordeste se encontra abaixo do consumo 
em regiões como Sul e Sudeste, há espaço para aumento na demanda por esse cereal na 
região, impulsionando a movimentação de trigo no Complexo Portuário em análise.

•  Considerando as dificuldades de cultivo de trigo no Brasil, ocasionada, principalmente, por 
questões climáticas, o País deve se manter como importador dessa carga nos anos futuros.
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As importações têm como origem o Marrocos, ao passo que os principais destinos são os 
municípios de Maceió (70%), Santa Luzia do Norte (25%), ambos no estado de Alagoas, e 
Maruim, no estado de Sergipe (3%). A carga segue para misturadoras situadas na região de 
Maceió por meio de caminhões. Segundo informado em visita técnica, parte da demanda de 
fertilizantes do Porto de Maceió tem como destino a empresa Fertial Fertilizantes de Alagoas 
Ltda, do Grupo Fertipar, localizada no município de Maceió.

No Brasil, cerca de 75% dos fertilizantes utilizados nas lavouras são importados. Além 
disso, ressalta-se que a indústria de fertilizantes, em nível mundial, apresenta capacidade 
superior à demanda global, desestimulando, assim, o investimento em novas plantas 
ou até mesmo o aumento da capacidade produtiva existente. Tal aspecto impacta na 
manutenção da capacidade produtiva brasileira em um cenário de maior demanda por 
fertilizantes, elevando a necessidade de importação (FIESP, 2017).

De acordo com informações obtidas em visita técnica, com a conclusão das obras de 
dragagem no Porto de Maceió, há expectativa de aumento dos volumes importados de 
fertilizantes, dada a possibilidade de recepção de navios com maior capacidade, tendo 
em vista a captação da carga destinada ao estado, que atualmente é importada pelo 
Porto de Suape. 

O Gráfico 3 exibe os resultados da projeção de demanda de fertilizantes no Complexo 
Portuário de Maceió.

Diante desse contexto, ao final do período projetado, há a expectativa de que o 
Porto de Maceió movimente 526 mil toneladas de fertilizantes, apresentando uma 
taxa média de crescimento de 2,1% ao ano até 2060. 

Gráfico 3 – Movimentação de fertilizantes no Complexo Portuário de Maceió, observada (2013-2017) e projetada (2020-2060), 
em milhares de toneladas. Fonte: ANTAQ (2017a) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As cargas perspectivas são aquelas que possuem potencial de movimentação no 
Complexo Portuário em estudo e que têm como condicionantes: investimentos em 
melhorias operacionais significativas, investimentos em capacidade dos terminais 
avaliados, e efetivação de esforços comerciais por parte da Autoridade Portuária e 
dos demais agentes atuantes no Complexo. A movimentação dessas cargas está além 
daquelas já consideradas nos cenários de demanda pessimista, tendencial e otimista. As 
cargas perspectivas previstas para o Complexo Portuário de Maceió são as seguintes:

PERSPECTIVAS DE NOVAS CARGAS

• Escória de cobre: a Mineradora Vale Verde, localizada próxima ao município de 
Maceió, tem interesse em exportar cerca de 85 mil toneladas por ano do produto a 
partir de 2020, de acordo com informações obtidas em visita técnica.

• Ácido sulfúrico: expectativa referente aos desembarques do produto no Complexo, 
com destino à filial da empresa Timac Agro, em Satuba (AL). O produto atualmente 
é importado pelo Porto de Aratu-Candeias (BA). 

• Coque de petróleo: exportação de coque verde, produzido pela Petrobras na 
RNEST, localizada em Ipojuca (PE); e desembarques de coque com maior nível 
de enxofre, se comparado com o coque produzido pela RNEST, destinados às 
indústrias, como a cimenteira.

• Cavacos de eucalipto e madeira: perspectivas atreladas ao cenário de substituição 
de parcela da produção de cana-de-açúcar em Alagoas por outras culturas, as quais 
poderiam gerar volumes exportáveis para o Complexo. As exportações de obras de 
madeira estão atreladas à implementação de uma unidade da empresa Duratex 
no estado, com previsão de início das operações no ano de 2019. A empresa, que 
já atua no cultivo de eucalipto em Alagoas, iniciará a produção de painéis de 
MDF (do inglês – Medium Density Fiberboard) e MDP (do inglês – Medium Density 
Particleboard), os quais serão destinados aos mercados da Região Nordeste e 
internacional (ALAGOAS, 2017).

• Produtos conteinerizados: desembarque de produtos finais e de matérias-primas 
para as indústrias, como as localizadas no Polo Industrial de Marechal Deodoro.

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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O Complexo Portuário de Maceió recebeu a atracação de oito navios de passageiros em 2017, 
número 27% menor em relação ao maior valor registrado no período observado (2014-2017), de 
11 atracações em 2015. Apesar do histórico de queda, o setor apresenta boas perspectivas para os 
próximos anos. De acordo com a CLIA Brasil, [2017]), a tendência de retomada do crescimento se 
consolida pela entrada em operação de novos navios. Além disso, há um projeto de construção de 
um Terminal de Passageiros no Porto de Maceió, o qual já teve a Ordem de Serviço para construção 
assinada, em 2018.

A Figura 5 exibe os resultados da projeção de demanda de navios de passageiros no 
Complexo Portuário de Maceió.

NAVIOS DE CRUZEIRO

Desse modo, a projeção de demanda de atracações de navios de cruzeiro 
para o Complexo Portuário de Maceió é de 11 atracações para o ano de 2060, 
apresentando uma taxa média de crescimento de 0,5% ao ano.

Figura 5 – Aspectos gerais da movimentação de navios de cruzeiro no Complexo Portuário de Maceió, observada (2014-2017) 
e projetada (2018-2060). Fonte: APMC (c2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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DEMANDA X CAPACIDADE
O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário de 
Maceió em atender à demanda prevista em termos de instalações 
portuárias, acessos aquaviário e terrestres, com o objetivo de 
verificar a existência de déficits de capacidade, tanto atuais como 
futuros, de forma que possam ser antecipadas ações para que 
esses gargalos sejam mitigados e seus efeitos minimizados. 

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

As capacidades para cada uma das cargas relevantes, calculadas em intervalos de cinco anos, 
foram comparadas à demanda a fim de verificar se e quando, ao longo do horizonte avaliado, 
manifestarão possíveis déficits. A análise da capacidade levou em consideração o Porto de 
Maceió e o Terminal Braskem.

Os principais parâmetros considerados no cálculo são:

• Tempo entre atracações sucessivas (in-out): o tempo decorrido entre a saída de uma 
embarcação (desatracação) e a entrada de outra no mesmo berço (atracação).

• Disponibilidade de horas operacionais: a disponibilidade em cada trecho de cais varia 
diretamente com o regime operacional de cada terminal.

• Índice de ocupação do trecho de cais: quando não se aplica um modelo específico 
de filas, é calculado por meio do comprimento médio das embarcações e respectivo 
número de berços disponíveis. Para a situação de um berço no trecho de cais, o índice 
de ocupação admissível é de 65%; para dois berços, é de 70%; para três berços, 75%; e 
para quatro ou mais berços, o valor adotado é de 80%.

• Para o Cais Comercial do Porto de Maceió, considera-se um servidor quando navios 
de cruzeiro são atendidos com o intuito de evitar a atracação simultânea desse tipo 
de embarcação. No tempo de cais restante, são atendidos navios de carga em dois 
servidores com um índice de ocupação admissível igual a 70%. 

• Devido ao aumento da demanda de açúcar durante o período de safra, considera-se que 
o Terminal Açucareiro pode operar com um índice de ocupação admissível de 80%.

• Como o Berço 5 do Porto de Maceió (Cais de Múltiplo Uso) é atualmente utilizado pela 
Ferrostaal – Indústria Óleo e Gás do Brasil, a sua capacidade de movimentação não é 
limitada por questões operacionais e sim por questões comerciais da unidade fabril, 
dispensando, assim, o cálculo de capacidade.

PORTO DE MACEIÓ

Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento (2017-2060), o Porto 
de Maceió foi dividido em cinco trechos de cais, os quais são apresentados na Tabela 1, que 
resume os principais parâmetros de cálculo utilizados.

Destaca-se que a capacidade é calculada considerando o arranjo operacional 
atual existente para a movimentação das cargas.
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A Figura 6 apresenta as estruturas consideradas nos cálculos de capacidade do Porto 
de Maceió, identificando com cores distintas os locais de armazenagem e os trechos 
de cais onde ocorre a movimentação de cada tipo de carga.
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Açúcar Granéis líquidos combustíveis Trigo Fertilizantes Passageiros

Cais de Múltiplo Uso

Terminal
Açucareiro

Cais
Comercial

Cais de
Fechamento

Terminal 
de Granéis 

Líquidos (TGL)

Tabela 1 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do Porto de Maceió. 
Fonte: ANTAQ (2017a), dados obtidos durante a visita técnica (2018) e por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Trecho 
de cais

Berço em que 
ocorre a operação

Principais mercadorias 
movimentadas no ano-base In-out (h)

Dias 
disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

Cais 
Comercial 2, 3 e 4 Fertilizantes e trigo 1 364 70% 13,8%

Cais
Comercial
Prioritário

2, 3 e 4 Passageiros 1 150 70% 13,8%

Terminal
Açucareiro
(safra)

6 Açúcar 1 182 80% 30,3%

Terminal
Açucareiro
(entressafra)

6 Açúcar 1 91 65% 40%

TGL 7 Petróleo, derivados de
petróleo e etanol 1 364 65% 26%

Figura 6 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Maceió.
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Carga Sentido da operação

Capacidade de cais Capacidade dinâmica 
de armazenagem2017 2060

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Desembarque 740.000 t 992.000 t 772.300 t

Petróleo Embarque 430.000 t - 290.600 t

Etanol Desembarque 579.000 t 691.000 t 255.000 t

Açúcar Embarque 2.021.000 t 2.021.000 t 1.927.000 t

Fertilizantes Desembarque 1.078.000 t 1.157.000 t Descarga direta

Trigo Desembarque 397.000 t 278.000 t 145.600 t

Passageiros Ambos 296 escalas 296 escalas -

Tabela 2 – Capacidades de cais e de armazenagem dinâmica para as cargas relevantes no Porto de Maceió (2017 e 2060).  
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As alterações nos valores de capacidade ao longo do tempo 
são decorrentes de variações do lote médio das embarcações, 

conforme a frota de navios for se modernizando e da 
competitividade entre as cargas que atracam em um mesmo 

trecho de cais. Durante o horizonte de estudo, não foi 
considerado nenhum novo projeto de infraestrutura portuária. 

AÇÚCAR – TERMINAL AÇUCAREIRO (BERÇO 6)

Gráfico 4 – Embarque de açúcar no Porto de Maceió: demanda vs. capacidade de cais. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As capacidades de cais e de armazenagem calculadas para o Porto de Maceió são 
suficientes para suprir a demanda projetada de açúcar em todo o horizonte de estudo.
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A partir do Gráfico 5, observa-se que não é previsto déficit de capacidade de movimentação no 
cais para fertilizantes em todo o horizonte de planejamento. Os fertilizantes são movimentados 
através de descarga direta, portanto, a armazenagem não se constitui como um limitante nas 
movimentações.

FERTILIZANTES – CAIS COMERCIAL (BERÇOS 2, 3 E 4)

TRIGO – CAIS COMERCIAL (BERÇOS 2, 3 E 4)

Gráfico 5 – Desembarque de fertilizantes no Porto de Maceió: demanda vs. capacidade de cais. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Gráfico 6 – Desembarque de trigo no Porto de Maceió: demanda vs. capacidade de cais. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A redução da capacidade de cais para o trigo é explicada pelo aumento esperado das 
operações de fertilizantes no Cais Comercial, sobrando menos horas disponíveis para as 
atracações de trigo. Contudo, considerando os três cenários de projeção de demanda, 
não está previsto déficit de capacidade de movimentação de trigo durante o horizonte de 
planejamento deste estudo.

Com relação à armazenagem, a capacidade estática do Armazém 5, utilizado para a 
estocagem de trigo, é de 12 mil toneladas. Entretanto, o lote médio das embarcações de trigo 
é de 25,5 mil toneladas, valor superior à capacidade estática disponível, sendo necessária a 
realização de desembarque direto de, aproximadamente, 50% da movimentação.

Conforme previsto no estudo, a capacidade de movimentação no cais para etanol é suficiente 
para atender à demanda projetada até o ano de 2060. Já considerando a capacidade de 
armazenagem, esta será ultrapassada entre os anos de 2020 e 2025, caso o Porto permaneça 
com as mesmas configurações.

ETANOL E DERIVADOS DE PETRÓLEO – TGL (BERÇOS 7 E 8)

Gráfico 7 – Desembarque de etanol no Porto de Maceió: demanda vs. capacidade de cais.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A capacidade de cais do Porto de Maceió será suficiente para atender à demanda prevista 
para derivados de petróleo até o final do período de estudo. É necessário, contudo, o 
acompanhamento da situação futuramente para evitar o déficit na armazenagem, a partir 
de 2055. Salienta-se, no entanto, que não foi possível realizar contato com o Terminal BR 
Distribuidora, com isso, a infraestrutura de armazenagem deste não pôde ser considerada.

Gráfico 8 – Desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) no Porto de Maceió: demanda vs. capacidade de cais. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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PETRÓLEO – TGL (BERÇOS 7 E 8)

Gráfico 9 – Embarque de petróleo no Porto de Maceió: demanda vs. capacidade de cais. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A capacidade de cais e de armazenagem do Porto de Maceió, considerando a infraestrutura 
atual, é suficiente para garantir um nível de atendimento adequado aos navios de petróleo 
até 2027, ano em que cessará a demanda para essa carga.

Os navios de cruzeiro atracam no Porto de Maceió na temporada de verão, entre os meses 
de novembro e março. Atualmente, não há um terminal dedicado para a operação de navios 
de cruzeiro, embora a atracação dessas embarcações possua prioridade no Cais Comercial 
em relação às demais cargas movimentadas no Porto. 

Em relação à capacidade de movimentação no cais, a operação ocorre durante 150 dias no 
ano. Considerando os parâmetros de cálculo, a capacidade estimada equivale a 296 escalas 
por ano. Tendo em vista a demanda projetada para navios de passageiros (de 11 escalas 
para 2060), não é previsto déficit de capacidade para essa movimentação no Porto de 
Maceió no horizonte de planejamento.

O Terminal Braskem possui um único trecho de cais, dispondo de um ponto de atendimento 
especializado na movimentação de granéis líquidos. A Tabela 3 demonstra os parâmetros 
de cálculo do único trecho de cais do referido Terminal.

PASSAGEIROS – CAIS COMERCIAL (BERÇOS 2, 3 E 4)

TERMINAL BRASKEM

Ressalta-se que foi iniciada a implantação do Terminal de Passageiros do Porto 
de Maceió na área adjacente ao Berço 4, ocupando uma área total de 2 mil m². O 
Terminal será construído pela APMC, com recursos do Governo Federal (APMC, 
2018b). A Ordem de Serviço (OS), autorizando o início dos trabalhos, foi assinada 
em 29 de agosto de 2018.

Trecho 
de cais

Berço em que 
ocorre a operação

Principais mercadorias 
movimentadas no ano-base In-out (h)

Dias 
disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observado

Terminal
Braskem Único Soda cáustica e

produtos químicos 1 364 65% 23,5%

Tabela 3 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do Terminal Braskem.
Fonte: ANTAQ (2017a), dados obtidos durante a visita técnica (2018) e por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A Figura 7 apresenta as estruturas consideradas nos cálculos de capacidade do Terminal Braskem.

Figura 7 – Infraestruturas de acostagem e de armazenagem do Terminal Braskem. 
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Os valores de capacidade calculados para o embarque de produtos químicos e soda cáustica e 
a demanda projetada durante todo horizonte de estudo podem ser visualizados no Gráfico 10.

Considerando o sentido de desembarque, o Gráfico 11 evidencia a relação entre demanda e 
capacidade avaliada para os produtos químicos durante todo o horizonte de estudo.

Nas operações de embarque e nas de desembarque, não são previstos gargalos operacionais 
para a operação do referido Terminal durante todo o horizonte de estudo. A armazenagem 
dos produtos é realizada em tanques dentro da unidade industrial, portanto, sua operação é 
limitada pela própria produtividade da indústria, não por fatores comerciais ou operacionais. 
Dessa maneira, o número de giros dos tanques é influenciado pelo processo fabril e a análise 
de capacidade de armazenagem não é um fator limitante.

Gráfico 10 – Embarque de produtos quí,micos e soda cáustica no Terminal Braskem: demanda vs. capacidade de cais. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Gráfico 11 – Desembarque de produtos químicos no Terminal Braskem: demanda vs. capacidade de cais.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Porto de Maceió
Alagoas, Brasil

ACESSO AQUAVIÁRIO

Conforme informado pela APMC, a aproximação ao Porto de Maceió é natural, sem 
canal de acesso artificial e, portanto, a demarcação e a sinalização dos trechos a serem 
navegados são dispensadas. O Terminal Braskem também não dispõe de um canal 
delimitado. A Figura 8 apresenta a configuração do Complexo Portuário de Maceió, bem 
como as aproximações estimadas para o Porto Organizado e para o TUP.

1 km
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O L

LEGENDA

Aproximação natural

Ponto de espera do prático

Ponto de embarque do prático

Porto de Maceió

Teminal Braskem

Figura 8 – Acessos aquaviários do Complexo Portuário de Maceió. 
Fonte: Brasil (2018), Brasil ([2018]) e Google Earth (2017 ).  Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Na Tabela 4, estão apresentadas as principais limitações dos canais de acesso ao Complexo 
Portuário de Maceió.

Durante o ano de 2017, o Porto de Maceió recebeu um total de 167 acessos, dos quais, 
aproximadamente, 60% foram realizados por navegação de cabotagem e 40% de longo 
curso. A maioria dos acessos foram efetuados por embarcações do grupo granéis líquidos, 
totalizando cerca de 60% das atracações e os demais foram executados por navios do grupo 
graneleiros e de carga geral, classificados nesse documento como graneleiros/outros.

Já o Terminal Braskem, no ano de 2017, recebeu um total de 79 acessos; apenas sete foram 
referentes à navegação de longo curso e o restante à navegação de cabotagem. Em relação 
ao tipo de embarcação, a totalidade dos acessos foi realizada por navios do grupo granéis 
líquidos, da classe Handysize.

Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Complexo Portuário de 
Maceió, são avaliadas a projeção de movimentação de cargas, bem como a evolução do 
perfil da frota de navios, que considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a 
tendência da evolução dos portes observados atualmente no setor portuário e também de 
acordo com a visão dos diversos players do setor. As principais tendências verificadas são:

Especificação Máximo recomendado

Porto de Maceió

Calado 10,5 m

LOA (berços 3 e 4)* 300 m

LOA (demais berços) 220 m

Terminal Branskem

Calado 9,45 m (com maré)

TPB 37.700 t

LOA 176,8 m

*Para uso não concomitante e se houver disponibilidade no Berço 2

Tabela 4 – Limitações de acesso ao Complexo Portuário de Maceió.  
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, APMC (2015) e Brasil (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

• Para as mercadorias movimentadas pelo grupo de navios graneleiros/outros, espera-se que
o açúcar, o trigo e os fertilizantes sigam uma tendência semelhante, a qual consiste em um
decréscimo gradual de embarcações da classe Handysize, acompanhado de um crescimento
análogo das classes Handymax e Panamax.

• No caso do petróleo e do etanol, espera-se uma substituição gradual da classe Handysize
pela Handymax. Já em relação aos derivados de petróleo (exceto GLP), há uma perspectiva
de decrescimento da classe Handysize e aumento na participação dos navios Panamax, os 
quais possuem maior capacidade.
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Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação considera os 
processos que os navios estão sujeitos após o ponto de embarque de prático. O modelo 
utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que acessam o Complexo Portuário 
de Maceió estão sujeitos a regras e premissas. As principais características e regras do 
canal de acesso estão listadas a seguir.

• Restrições de manobra ao canal de acesso ao Porto de Maceió

• Velocidade máxima: 6 nós.
• Velocidade máxima na bacia de evolução: 2,5 nós.
• Não há restrições para o período noturno.
• Calado Máximo Recomendado (CMR): 10,5 m.
• Não existem regras que limitem a ultrapassagem ou o cruzamento de 

embarcações no acesso.
• As embarcações somente poderão utilizar a área de evolução quando esta não 

estiver ocupada.
• O uso da maré é limitado a 1 m.
• As embarcações só poderão utilizar a maré no período de uma 1 hora antes e 2 

horas após o estofo da preamar.

• Restrições de manobras ao canal de acesso ao Terminal Braskem

•  Velocidade máxima: 6 nós.
•  Velocidade máxima na bacia de evolução: 2,5 nós.
•  Não é permitida a atracação, no período noturno, de embarcações com 

comprimento superior a 150 m.
•  CMR: 9,45 m.
•  Não existem regras que limitem a ultrapassagem ou o cruzamento de 

embarcações no acesso.
•  As embarcações somente poderão utilizar a área de evolução quando esta não 

estiver ocupada.
• O uso da maré é limitado a 1,2 m.
• As embarcações só poderão utilizar a maré no período de 1 hora antes e 2 horas 

após o estofo da preamar.

• O perfil de frota adotado para o ano de 2017 corresponde ao obtido a partir da análise 
da base de dados de atracações do Complexo Portuário de Maceió, disponibilizada pela 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQa). As características e dimensões 
das embarcações são obtidas através do IMO (do inglês – International Maritime 
Organization) das embarcações. 

•  A duração do período diurno foi calculada para o período de um ano, sem 
sazonalidade, em razão da posição geográfica do Complexo, e a média obtida foi de 
12 horas. 

•  Foi adotado, como fator de segurança, um espaçamento de uma milha náutica entre 
duas embarcações em um determinado trecho, navegando no mesmo sentido.
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• As componentes harmônicas, utilizadas para o cálculo da maré, foram obtidas da Tabela
122 da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para a estação maregráfica de Maceió
(FEMAR, [20--]).

• A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta T_Tide
(PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002 ). À vista disso, são estabelecidos os períodos de
enchente e o nível da maré.

• A maré meteorológica não é considerada no modelo.

• Para o Porto de Maceió, a janela de maré vertical é definida em até 1 m e o CMR é de 10,5 m; para
o Terminal Braskem, a janela de maré vertical é definida em até 1,2 m e o CMR é de 9,45 m.

• O CMR na baixa-mar e na preamar é definido pela APMC. No modelo de simulação, a
condição da maré é verificada e, dependendo do calado do navio e da altura da maré,
a permissão pode ser negada. Nesse caso, o navio aguarda a próxima janela de maré,
quando pode ser liberado.

• Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem
investidos e das velocidades médias informadas pela praticagem.

• A manobra de giro ocorre antes da atracação. O giro foi estimado em 45 minutos para o
Porto de Maceió e em 35 minutos para o Terminal Braskem.

Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de 
Maceió são apresentados e descritos na Figura 9 e no texto que a segue.

Ponto de embarque do prático

Porto de Maceió

1

Terminal Braskem

Canal de
acesso

2
3

3

N

S

O L

625 m

LEGENDA
     Canal de acesso ao Porto de Maceió      Bacia de evolução Porto de Maceió
     Canal de acesso ao TUP Braskem      Bacia de evolução TUP Braskem

Figura 9 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)



SUMÁRIO EXECUTIVO44

1. CHEGADA DE NAVIOS

• A chegada de navios é um processo estocástico representado por uma distribuição 
exponencial, conforme o tempo estimado entre as chegadas de navios em cada 
um dos terminais.

• É atribuído um terminal de destino ao navio recém-chegado, de acordo com a 
mercadoria por ele movimentada. 

• De acordo com o terminal de destino demandado e as mercadorias nele movimentadas, 
o perfil da frota (atual ou projetado) define os percentuais de cada classe de navio que 
demanda o Complexo.

• Além do terminal, da mercadoria e da classe, para cada navio são determinadas 
suas dimensões. A primeira dimensão a ser determinada é o comprimento 
do navio, definido através de uma distribuição discreta, a partir dos acessos 
realizados ao Complexo durante o ano-base.

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

2. VERIFICAÇÕES PARA ATRACAÇÃO NOS BERÇOS

• Nessa etapa são verificados os trechos do canal de acesso pelo qual o navio 
deverá navegar até chegar ao terminal de destino, bem como as regras as quais 
está submetido durante a navegação.

• Antes de iniciar a navegação, é verificado o nível da maré disponível ao longo do 
trecho a ser percorrido. Caso o nível da maré não permita a navegação, o navio 
aguarda nos fundeadouros pelo momento em que essa navegação seja possível.

• Se a área de evolução estiver disponível, são verificadas as exigências específicas 
para atracação no terminal de destino e os navios prosseguem a navegação em 
direção ao terminal.

• Caso não seja permitida a atracação por algum dos critérios citados, o navio 
aguarda nos fundeadouros e busca o próximo intervalo de tempo em que a 
manobra de atracação será permitida e, então, repete as verificações do passo 2.

• Se os critérios forem atendidos, quando o navio chega ao terminal de destino, ele 
efetua o giro (estimado em 45 minutos para o Porto de Maceió e 35 minutos para o 
Terminal Braskem), de modo que o giro possa ser realizado antes da atracação.

3. VERIFICAÇÃO PARA DESATRACAÇÃO DOS BERÇOS

• Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as condições para 
desatracação dos respectivos terminais de destino, bem como a disponibilidade 
do trecho do canal que será navegado.

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

• Caso seja permitida a desatracação e a navegação, o navio segue para o canal 
externo, deixando o modelo de simulação.
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Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao Complexo 
Portuário de Maceió está representado no fluxograma da Figura 10.

ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE MACEIÓ

Canal 
de acesso

Terminal 
de destino 

Bacia de 
evolução 

CHEGADA SAÍDA

Não
Permissão 

para navegar 
até o terminal 

de destino?

Verificação 
para atracação 

no terminal 
de destino

Manobra para 
atracação

Navegação até o 
terminal de 

destino

Espera no 
fundeadouro 

Sim

Sim

Manobra para 
desatracação

Atracação Operações
de cais

Permissão 
para sair do 

berço?
Desatracação

Espera
Não

Navegação até a 
saída

Figura 10 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – acesso aquaviário ao Complexo Portuário 
de Maceió. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário 
ao Complexo Portuário de Maceió pode ser verificada no Gráfico 12 (Porto de Maceió) e no 
Gráfico 13 (Terminal Braskem).
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Gráfico 12 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Porto de Maceió.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Gráfico 13 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Terminal Braskem.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A capacidade do acesso aquaviário ao Porto de Maceió e ao Terminal 
Braskem encontra-se acima da demanda projetada, mesmo no 

cenário otimista previsto para 2060. Portanto, de acordo com as 
simulações efetuadas, o Complexo Portuário de Maceió não deve 

enfrentar problemas quanto à capacidade do seu acesso aquaviário, 
exceto por situações não previstas neste documento. 
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As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Maceió chegam e saem das instalações 
portuárias por meio dos modais rodoviário e dutoviário. Nesse sentido, a divisão modal 
é verificada sob a ótica das instalações portuárias, observando-se os procedimentos de 
recepção e expedição das cargas, a fim de avaliar o modal utilizado pelos produtos que 
chegam ou saem do Complexo.

O modal rodoviário respondeu por 63% do volume movimentado no Complexo no ano de 
2017. O Porto de Maceió movimentou 92% do volume de mercadorias via modal rodoviário 
e 8% por meio de dutovias, enquanto que o Terminal Braskem utiliza apenas o modal 
dutoviário para recepção e expedição de cargas.

Da totalidade dos produtos movimentados via modal rodoviário no Complexo, destaca-se 
o açúcar (35% do total), seguido pelos derivados de petróleo (10%) e pelo etanol (8%). No
modal dutoviário, as cargas de maior relevância são a soda cáustica e os produtos químicos, 
que juntas representam 31% do total movimentado por meio de dutos.

DIVISÃO MODAL

Carga Sentido

Demanda total (t) Participação rodovia Participação dutovia

2017 2060 2017 2060 2017 2060

Porto de Maceió

Açucar Recepção 995.603 1.756.979 100% 100% 0% 0%

Derivados de petrólio 
(exceto GLP) Expedição 281.683 819.071 100% 100% 0% 0%

Etanol Expedição 220.408 571.171 100% 100% 0% 0%

Fertilizante Expedição 207.802 526.226 100% 100% 0% 0%

Petróleo Expedição 163.662 0 0% 0% 100% 0%

Trigo Expedição 76.612 126.551 100% 100% 0% 0%

Outros - 24.165 47.194 100% 100% 0% 0%

Terminal Brasken

Soda cáustica Recepção 623.421 753.200 0% 0% 100% 100%

Produtos quimícos Recepção 190.358 470.000 0% 0% 100% 100%

Produtos químicos Expedição 79.866 197.190 0% 0% 100% 100%

Outros - 15.297 24.314 0% 0% 100% 100%

Tabela 5 – Divisão modal atual (2017) e futura (2060) – cenário tendencial.  
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e ANTAQ (2017a). 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Para o ano de 2060, estima-se que 46% das movimentações rodoviárias no Complexo sejam 
de açúcar e 21% de derivados de petróleo. Ainda no cenário tendencial futuro, cessam-se 
as movimentações de petróleo no Porto de Maceió, a partir de 2027, tornando exclusivo o 
uso do modal rodoviário para recepção e expedição de cargas nessa instalação. Quanto às 
cargas movimentadas por dutos, a soda cáustica será responsável por mais da metade das 
movimentações do Terminal Braskem.

Tendo em vista que o Terminal Braskem não possui movimentação rodoviária, 
que não há perspectivas concretas acerca da utilização do modal ferroviário no 
transporte de cargas no Complexo, bem como a interrupção da movimentação 
de petróleo por meio do modal dutoviário; observa-se que a logística dos modais 
de transporte no Complexo Portuário de Maceió para os cenários futuros poderá 
propiciar um incremento na participação do modal rodoviário. Nesse sentido, 
o crescimento previsto para a movimentação de cargas no Porto Organizado 
reflete diretamente no aumento do número de caminhões que irá trafegar em 
suas vias de acesso. 

A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação portuária, 
pois é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias expedidas ou com destino ao 
Porto de Maceió são escoadas.

ACESSO TERRESTRE

A hinterlândia do Complexo Portuário de Maceió é composta pelas rodovias BR-101, BR-104, 
BR-316, BR-424, AL-101 e AL-220, por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo 
são transportadas. Foi realizada uma análise dos níveis de serviço utilizando a metodologia 
do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010 ). Os resultados da simulação para o cenário 
atual estão expostos na Figura 11. A Figura 12 e a Figura 13 apresentam os níveis de serviço 
(LOS) (do inglês – Level of Service) para os segmentos da hinterlândia, considerando os anos 
2020, 2025, 2045 e 2060.

ACESSO RODOVIÁRIO

HINTERLÂNDIA
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Para a BR-101, estima-se que os segmentos ao sul do 
entroncamento com a BR-316 poderão apresentar 
LOS C em meados de 2025. A partir desse período, a 
situação poderá se agravar, haja vista os LOS D e E 
registrados para a maioria dos segmentos da análise 
até 2060, especialmente nos de pista simples.

Acerca da BR-104, a rodovia tenderá a apresentar 
indícios de instabilidade por volta de 2045.

No que diz respeito à BR-316, a rodovia já apresenta situação instável em seu segmento 
mais próximo a Maceió. Nesse sentido, por volta de 2020, a via tende a exibir indícios de 
instabilidade (LOS D) no trecho entre Satuba e Pilar e, próximo ao ano de 2045, a demanda 
de tráfego poderá atingir a capacidade viária desses segmentos (LOS E). Além disso, 
estima-se que até meados de 2060 todo o trecho da análise poderá apresentar condições 
insatisfatórias de trafegabilidade, especialmente na região mais próxima a Maceió, haja 
vista o nível de serviço crítico verificado (LOS F).

Com relação à BR-424, estima-se que a situação atual tende a persistir até cerca de 2025. 
Todavia, próximo ao ano de 2045, a demanda de tráfego poderá alcançar a capacidade 
viária do segmento, segundo o LOS E registrado.

Diante do exposto, destacam-se as obras de duplicação previstas para toda a extensão da 
BR-101 em Alagoas, bem como para as rodovias BR-316 e BR-424, constantes no projeto de 
duplicação do “Anel das BRs 316/424/101”. Assim, no intuito de verificar o impacto que a 
execução de tais obras eventualmente causaria na região, aferiu-se o nível de serviço para 
os trechos contemplados nos projetos, admitindo-se a implantação de uma faixa adicional 
de tráfego em ambos os sentidos de cada rodovia; a Figura 14 exibe os resultados obtidos.

A situação observada no 
cenário atual tende a se 

agravar na medida em que 
os horizontes avançam. 

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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Figura 14 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária: hinterlândia. 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação das referidas 
rodovias representarão um notável alívio para a potencial demanda de tráfego 
projetada para os trechos em análise, de acordo com os melhores níveis de 
serviço encontrados.  Nesse sentido, estima-se que as rodovias operarão com 
condições satisfatórias de trafegabilidade em todos os horizontes da análise.

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. 

Devido à proximidade das áreas urbanas do município, as possibilidades de acesso ao 
Porto de Maceió são grandes, porém, muitas vias não se encontram propícias ao tráfego de 
caminhões e já apresentam intenso fluxo de veículos. Dessa forma, verifica-se a existência 
de três rotas utilizadas pelos veículos de carga: por meio da BR-104, considerada o acesso 
principal, pelo Norte e pelo Sul, conforme a Figura 15.

ENTORNO PORTUÁRIO
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1. No acesso principal ao Porto de
Maceió, apesar das boas condições
de infraestrutura, especialmente nas
avenidas Fernandes Lima e Durval de
Góes Monteiro (via de mão dupla, com
três faixas por sentido), são registrados
congestionamentos frequentes devido
ao elevado volume de veículos.

2. Destaca-se que as vias do Acesso Norte
mais próximas da orla de Maceió,
embora disponham também de boas
condições de pavimentação e de
sinalização, apresentam problemas
recorrentes relativos a danos na fiação
e sinalização, devido à altura dos caminhões. Por conseguinte, esse trajeto não é
recomendado para acesso ao Porto.

3. A rota de Acesso Sul é mais utilizada aos finais de semana, quando demais acessos
se encontram congestionados em decorrência do turismo na região. Nas vias que
compõem esse trajeto, os gargalos causados pela presença de veículos pesados
foram minimizados com a implantação de lombadas e redutores de velocidade.

Devido à indisponibilidade de dados de contagem de tráfego para as vias e interseções 
existentes no entorno portuário, não foi possível estimar o LOS dos acessos do entorno 
do Complexo Portuário de Maceió.

Quanto às condições da 
infraestrutura viária do 

entorno do Complexo 
Portuário de Maceió, 

verifica-se que as vias 
apresentam pavimentação 
variando de boa a regular 
e estado de conservação 
das sinalizações, em sua 

maioria, regulares.  
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Figura 15 –Localização das vias do entorno do Porto de Maceió.  Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio 
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As portarias de acesso, se forem mal dimensionadas, podem contribuir para a formação 
de filas e, consequentemente, na diminuição da eficiência portuária. As filas de caminhões 
também prejudicam a relação porto-cidade, tendo em vista que em muitas situações os 
veículos acabam estacionados em vias públicas, prejudicando a fluidez do tráfego. 

No Complexo Portuário de Maceió, foram analisadas a portaria da APMC e dos terminais 
arrendados. Assim, para acessar ao Porto e aos seus terminais, os veículos necessitam 
passar pelas portarias de acesso apresentadas na Figura 16, nas quais são realizados os 
controles de entrada e de saída, tanto de pessoas e veículos (de carga e de passeio), quanto 
de máquinas e equipamentos, quando necessário. Ressalta-se que a Portaria Principal é 
responsável por concentrar todo o fluxo de veículos com destino ao Porto Organizado e aos 
seus arrendatários.

PORTARIAS DE ACESSO
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Figura 16 – Localização das portarias de acesso às áreas do Porto de Maceió.  Fonte: Dados obtidos durante visita técnica 
(2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2017) e Google Earth (2017).  
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Gráfico 14 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação 
numérica; a escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam 
na fila da portaria e a escala horizontal o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre, 
considerando as 72 horas simuladas.
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Os resultados da simulação para o cenário atual de demanda apontaram que, para a Portaria 
Principal do Porto de Maceió, não foram registradas formações de filas expressivas no período 
de pico, sendo observado um acúmulo máximo de três veículos na entrada.

No que diz respeito aos cenários futuros, as simulações indicam formação de 
filas na Portaria Principal do Porto de Maceió nos horários de pico, tendo em 
vista o crescimento das movimentações de cargas rodoviárias no Porto caso 
a infraestrutura seja mantida, uma vez que a simulação registrou 15 veículos 
aguardando passagem no gate de entrada no horizonte de 2060, conforme 
pode ser evidenciado no Gráfico 15.  
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Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Com relação aos arrendatários, não foram observadas quantidades significativas de 
veículos aguardando nos gates de suas portarias. Salienta-se que, de maneira geral, os 
caminhões aguardam acesso às instalações de destino em uma área de estacionamento 
pertencente ao Porto após adentrarem pela Portaria Principal, visando, assim, amenizar o 
fluxo de veículos no interior do Porto.
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Gráfico 15 – Formação de filas nos gates do Porto de Maceió no cenário tendencial (2060).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

De maneira geral, o modal ferroviário representa uma opção eficiente para o escoamento 
das cargas, no âmbito dos acessos terrestres, especialmente quando está associado a fluxos 
de grandes volumes e elevadas distâncias. 

ACESSO FERROVIÁRIO

Para o caso específico do Complexo Portuário de Maceió, a malha férrea associada ao 
Complexo está concessionada à Ferrovia Transnordestina Logística (FTL). Atualmente, 
o trecho é subconcessionado à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que o
utiliza, exclusivamente, para o transporte de passageiros. Não há, nos dias atuais, linhas 
ferroviárias na área interna do Porto de Maceió nem perspectivas de reativação dos ramais 
de acesso ao Porto. Além disso, não são previstos investimentos para esse modal na região, 
que estejam relacionados ao transporte de cargas das instalações portuárias.
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas às 
instalações portuárias, ao acesso aquaviário e aos acessos 
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Maceió 
também se dedicou a analisar a relação deste com o meio 
ambiente, a interação porto-cidade e a gestão administrativa 
e financeira da Autoridade Portuária.

Porto deMaceió
Alagoas, Brasil
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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 econômico ou pelos 
valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012).

Em relação ao uso do solo do município de Maceió, o Porto Organizado encontra-se 
inserido em uma Zona Especial de Preservação Cultural (ZEP), mais especificamente na 
ZEP-1 Jaraguá, a qual é constituída pelo sítio histórico de Jaraguá, tendo sua preservação 
direcionada à vocação comercial, de moradia, de lazer, de cultura e turismo, por possuir 
edificações de interesse histórico e arquitetônico (MACEIÓ, 2007). Conforme as definições 
da ZEP-1 Jaraguá, a área operacional do Porto de Maceió encontra-se inserida no interior 
do Setor de Preservação do Entorno Cultural 4 (SPE-4), a qual tem seu uso e ocupação 
destinados à concentração de atividades portuárias. 

O Terminal Braskem, por sua vez, situa-se no Bairro Pontal da Barra, que está inserido em 
uma Zona Residencial do Tipo 7 (ZR-7). Vale ressaltar que o TUP se encontra circundado por 
um cinturão verde, denominado Cinturão Verde do Pontal da Barra, marcado como Zona de 
Interesse Ambiental e Paisagístico (ZIAP), mais precisamente a ZIAP-2.

A Figura 17 mostra a localização do Porto de Maceió e do Terminal Braskem, e o 
zoneamento municipal no entorno abrangente.

Figura 17 – Zoneamento do município de Maceió. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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No entorno portuário, o Porto de Maceió apresenta urbanização consolidada, havendo 
diversas edificações, infraestrutura urbana e localidades de interesse histórico e turístico. 
Estão sendo implementados e estudados, na área em questão, iniciativas na direção de 
requalificação urbana e estímulo à atividade turística, dentre elas a implantação do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) conectando o Bairro Jaraguá ao Bairro Mangabeiras e o Terminal 
de Passageiros no Porto de Maceió. As melhorias propostas podem estimular o retorno de 
alguns usos comerciais e de lazer nas localidades, como reflexos do aumento da atividade 
turística. É importante, portanto, a busca pela compatibilização dos interesses dos entes 
envolvidos nos projetos e na atividade portuária, a fim de contemplar o desenvolvimento 
mútuo da cidade e do Porto.

A Figura 18 ilustra as regiões de Jaraguá e Pajuçara e suas ocupações urbanas.
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1. Colônia de Pescadores Z-01
2. Feira de Artesanato

Limite de bairro urbano Monumento Histórico
1. Museu da Imagem e do Som de Alagoas
2. Igreja Nossa Senhora Mãe do Povo

Figura 18 – Entorno do Porto de Maceió. 
Fonte: Google Earth (2017), AGENDA A (2015) e imagens obtidas durante visita técnica (2018). 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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O acesso ao Porto de Maceió ocorre por áreas que comportam fluxos intensos referentes 
aos usos urbanos. A interação entre os veículos de carga e os de passeio ocasiona 
congestionamentos frequentes, principalmente no Acesso Norte do Porto, o qual passa 
pela orla da Praia de Pajuçara. Esta apresenta importante atividade turística, atraindo 
moradores e visitantes durante todo o ano e causando um aumento considerável no 
trânsito, em especial nos fins de semana. Dessa forma, é relevante o planejamento dos 
fluxos referentes ao turismo, ao Porto e à cidade no entorno portuário, a fim de que 
não haja comprometimento do desenvolvimento das diferentes atividades econômicas 
relevantes no município. 

A planta industrial da Braskem situa-se na porção nordeste do bairro Pontal da Barra, 
circundada por um Cinturão Verde – reserva ecológica criada em 1987 – administrado 
pela própria empresa. É possível observar na Figura 19 a região do bairro Pontal da 
Barra, assim como o Terminal Braskem e seu entorno.

Figura 19 – Entorno do Terminal Braskem.
Fonte: Google Earth (2017) e imagens obtidas durante visita técnica (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As parcerias firmadas entre a Prefeitura de Maceió e o Terminal Braskem são voltadas, em 
grande parte, à população local, um exemplo é o Complexo Lourenço Vasconcelos, o qual 
foi construído em 2015 pela Braskem, no Bairro Trapiche da Barra, onde são realizadas 
atividades de saúde, esporte e lazer.

Por fim, ressalta-se que a região do Complexo Portuário de Maceió apresenta comunidades 
ribeirinhas no seu entorno, a exemplo das Colônias de Pescadores Z-01 e Z-02, sendo a 
atividade pesqueira diretamente relacionada ao início do povoamento do munícipio. Dessa 
forma, é importante a manutenção e diversificação das iniciativas voltadas aos moradores 
dessas comunidades, tendo em vista, também, a sua importância histórica e cultural para a 
cidade de Maceió. Tais iniciativas têm como finalidade o estabelecimento de uma existência 
harmônica entre a população e o Complexo, além da manutenção dos saberes tradicionais 
e das raízes culturais.

A análise de meio ambiente do Complexo Portuário de Maceió diagnosticou a atual 
situação dos principais aspectos ambientais, o status de licenciamento e as ações de gestão 
ambiental aplicadas ao Porto de Maceió, aos terminais arrendados e ao Terminal Braskem. 

A análise dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário de Maceió mostra que 
este se encontra inserido em uma região ambientalmente sensível, devido à proximidade 
com Unidades de Conservação (UC) e de uma área de exclusão, além da presença dos 
arrecifes de corais. O entorno portuário abrange, também, o Riacho Salgadinho, um recurso 
hídrico que sofre com intervenções antrópicas, especialmente devido ao lançamento de 
efluentes clandestinos e ao descarte de resíduos sólidos. Essa situação acaba por deteriorar 
a qualidade da água oceânica em determinadas épocas do ano, devido ao carreamento dos 
resíduos até a área do Porto Organizado. 

MEIO AMBIENTE

Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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Verificou-se uma evolução em vários aspectos, como a regularização ambiental do 
Porto Organizado de Maceió através da emissão pelo Instituto do Meio Ambiente de 
Alagoas (IMA/AL) da Licença Ambiental de Operação (LAO) nº 2018.0503767248.EXP.LOR, 
o comprometimento dos terminais em relação à renovação das licenças ambientais e à 
implementação do sistema de remediação definitivo do passivo ambiental. Além disso, 
o acompanhamento por parte da APMC sobre a solicitação das licenças ambientais das 
instalações portuárias demonstra um avanço da gestão ambiental do Porto Organizado. Foi 
identificado, também, que a maior parte das empresas integrantes do Complexo apresentam 
núcleo ambiental próprio e possuem certificações ambientais. Algumas delas também 
possuem o setor de saúde e segurança do trabalho próprio, integrado ao núcleo ambiental.

Com relação aos impactos causados à comunidade do entorno, a movimentação de granéis 
líquidos infere em riscos de incêndios e vazamentos de combustíveis, inerentes à atividade. A 
APMC, os terminais arrendados e o TUP possuem a maioria dos programas de gerenciamento 
de riscos e atendimento a emergências para lidar de forma adequada com esses fatores. 
Nesse sentido, salienta-se a necessidade de elaboração, implementação e manutenção dos 
planos e programas de emergência previstos pela legislação.

No que diz respeito aos programas de monitoramento e gerenciamento ambiental, a APMC 
deve executar 15 planos e programas no âmbito do seu licenciamento, os quais dependem 
da liberação de recursos financeiros. Estão previstas, também, medidas de proteção à 
fauna e ao ecossistema local. Ademais, os terminais arrendados e o TUP devem executar os 
monitoramentos ambientais, no âmbito das condicionantes de suas licenças.

Considera-se que a gestão ambiental do Complexo Portuário de Maceió vem 
avançando sistematicamente e que a Administração Portuária busca cumprir as 
exigências do IMA/AL para promover maiores progressos nessa área, juntamente 
com os outros integrantes do Complexo Portuário. Cabe à APMC, aos terminais 
arrendados e ao Terminal Braskem a implementação e/ou manutenção dos 
programas e monitoramentos ambientais previstos em licença. 
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GESTÃO PORTUÁRIA

A APMC, que está localizada no estado de Alagoas, 
foi descentralizada para a CODERN através do 
Convênio nº SEP/001/2007-DC. A descentralização 
das atividades fez-se mediante a transferência, 
pela então Secretaria Especial de Portos para 
a CODERN, da cessão de uso gratuito de bens 
integrantes do Porto de Maceió. Essa conformação 
teve início com a extinção da empresa Portos 
do Brasil S.A. (Portobras), quando a APMC ficou 
subordinada à CODERN. O convênio de delegação da administração e exploração do Porto de 
Maceió pode ser observado na Figura 20. 

O objeto social da CODERN consiste em exercer as funções de Autoridade Portuária no 
âmbito dos Portos Organizados no estado de Rio Grande do Norte, sob sua administração e 
responsabilidade, em consonância com as políticas setoriais formuladas pelo Ministério da 
Infraestrutura. Além disso, a CODERN também pode exercer funções de Autoridade Portuária 
em Portos Organizados localizados em outras Unidades Federativas (UF), desde que receba 
delegação do Governo Federal por meio da assinatura de convênios de delegação.

A APMC é uma empresa 
de economia mista, 

vinculada diretamente à 
presidência da CODERN, 

mas independente 
financeiramente. 

CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO 
DO PORTO DE MACEIÓ

União

CODERN
(APMC)

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

A administração e exploração do 
Porto de Maceió  foi 
descentralizada para a 
Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte através do Convênio nº 
SEP/001/2007-DC

Prazo de vigência: Indeterminado

Figura 20 – Convênio de descentralização do Porto de Maceió.
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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No âmbito do Porto de Maceió, a APMC realiza as funções de administração e manutenção 
portuária. As demais operações portuárias, como atracação e desatracação, por exemplo, 
ficam a cargo de operadores privados, os quais são também responsáveis pelo provimento 
da superestrutura necessária às operações. Além disso, alguns armazéns e pátios são 
mantidos pela APMC e explorados por operadores privados mediante pagamento de tarifas 
portuárias aplicadas sobre a utilização da infraestrutura terrestre e a armazenagem. 

Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 21 e a Figura 22 apresentam os 
arrendamentos e as áreas arrendáveis do Porto de Maceió, respectivamente.

Arrendamentos

Área Pública Operacional
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LEGENDA  
1. EMPAT
2. FERROSTAAL

3. Petróleo Brasileiro S.A. (Transpetro e Petrobras
Distribuidora S.A. Maceió)

4. Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
Pool Maceió

Figura 21 – Áreas operacionais com contrato de exploração no Porto de Maceió.
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O modelo de gestão da APMC no Porto de Maceió caracteriza-se como landlord.  
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Áreas Arrendáveis
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Ações de planejamento

Planejamento estratégico

Não há um planejamento 

estratégico estruturado

Avaliação de desempenho

Não há um sistema de avaliação 

de desempenho implementado

Alinhamento com as políticas do setor
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o planejamento estratégico do Porto e 

os instrumentos de planejamento do 

setor portuário

Atuação comercial

Existência de departamento específico

Há um setor específico responsável

pela atuação comercial do Porto

Planejamento comercial

São realizadas ações esporádicas

de promoção comercial

Avaliação de desempenho

Não há avaliação

de desempenho comercial

Sistemas de informação

Sistemas de informação

Existem sistemas para 
algumas funções, porém 
tais sistemas não são 
integrados.

Figura 22 – Áreas arrendáveis do Porto de Maceió.
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Figura 23 – Planejamento estratégico e comercial do Porto de Maceió. 
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Além do Terminal de Passageiros que está em fase de implantação, a APMC e a Prefeitura 
de Maceió estão realizando estudos e projetos para a ocupação de áreas não operacionais 
do Porto, como a construção de uma estação de transferência de passageiros e um deck 
de contemplação, ocupando uma área total de 28.204 m². As obras serão realizadas pela 
Prefeitura a partir de um contrato de cessão de uso da área (APMC, 2018 ).

 Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações 
gerenciais utilizados pela APMC, a Figura 23 consolida o diagnóstico a respeito das 
características gerais observadas.
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Através de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de 
recursos humanos adotados, foram identificados os seguintes aspectos em relação aos 
colaboradores do Porto de Maceió, que totalizam 66 funcionários:

Não foram disponibilizados indicativos da realização de treinamentos e capacitações no 
Porto de Maceió nos últimos cinco anos, mas há a intenção, por parte da administração do 
Porto, de realizar treinamentos com o Porto de Santos, por exemplo, conforme informado 
em visita técnica. 

Por fim, foi realizada uma análise financeira do Porto de Maceió por meio de indicadores 
financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos. 
Ressaltam-se os seguintes pontos:

• Há uma concentração de 29% de pessoal do Porto de Maceió alocado na Guarda 
Portuária, seguido pelo Setor de Operações, que conta com 26% do total de funcionários.

• No que diz respeito à faixa etária dos colaboradores, é perceptível uma concentração de 
funcionários com mais de 50 anos – 88% do total dos colaboradores. Além disso, 20% do 
contingente do Porto de Maceió possui 41 anos de serviço ou mais.

• A APMC ainda não possui um sistema de custeio implantado, embora venha realizando 
esforços no sentido de implantá-lo no Porto de Maceió.

• Exceto os indicadores de margem bruta e margem operacional em 2012, em todos os anos 
analisados (de 2012 a 2016), os indicadores de margem líquida, margem operacional, 
margem bruta, rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio líquido 
apresentaram valores negativos e os indicadores de liquidez índices baixos e decrescentes. 
Apesar de as receitas terem aumentado todos os anos, os gastos exibiram crescimento 
superior ao destas. Essas dificuldades financeiras levam a empresa a obter risco de 
inadimplência e prejudicam a APMC para uma continuidade em bom nível das operações 
portuárias, como o atendimento às condicionantes previstas pela Lei Orçamentária e às 
atividades de gestão.

• O Porto de Maceió apresenta receitas divididas em tabela de arrecadação tarifária e 
em arrendamentos do Porto Organizado, mostrando a diversificação das receitas, sem 
depender de apenas um modo de arrecadação, o que é uma questão estratégica para a 
busca de equilíbrio e segurança para as contas da atividade portuária.

• Em todos os anos analisados, os gastos totais do Porto de Maceió foram maiores que suas 
receitas, com a diferença aumentando ao longo dos anos. Na maior diferença observada, em 
2016, os gastos superaram as receitas em R$ 83,7 milhões. Isso implica, a longo prazo, em 
potenciais prejuízos financeiros e na incapacidade da empresa em arcar com seus gastos.

• As despesas financeiras do Porto de Maceió representaram a maior faixa da composição 
de gastos em todos os anos analisados. Essa alta representação é devido ao aumento dos 
encargos financeiros, que é causada pela atualização do valor do adiantamento para futuro 
aumento de capital da CODERN, por força do Decreto 2673/98 (BRASIL, 1998 ).
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• Nos anos analisados, o Porto de Maceió executou valores abaixo de R$ 100 mil, apesar de 
orçar valores entre R$ 1,0 milhão e R$ 8,0 milhões. Os projetos focaram na manutenção 
e na adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos e manutenção e 
adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento. Esses valores são 
pouco representativos, podendo trazer impactos futuros na estrutura e na movimentação 
portuária, ameaçando a manutenção e a qualidade dos serviços da atividade portuária.
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Porto de Marceió
Alagoas, Brasil
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ANÁLISE 
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Maceió compreende o levantamento das forças e 
fraquezas do Complexo Portuário tendo em vista seu ambiente 
interno, sob a perspectiva dos aspectos que privilegiam 
ou prejudicam sua competitividade em relação aos seus 
principais concorrentes. Além disso, são elencadas, também, as 
oportunidade e ameaças sob a perspectiva do ambiente externo, 
que compreende o contexto conjuntural ao qual o Complexo 
Portuário pertence e está sujeito.

Porto deMaceió
Alagoas, Brasil
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Forças

Possibilidade de ampliação da infraestrutura de 
armazenagem.

Porto de Maceió dispõe de Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) e de Segurança e Saúde no Trabalho.

Capacidade de cais para atender à demanda prevista 
para o Porto de Maceió. Porto de Maceió com licenciamento ambiental regularizado.

Construção do Terminal de Passageiros. Perspectiva de melhoria da qualidade ambiental mediante 
implementação de programas e monitoramentos ambientais.

Capacidade do canal de acesso superior à demanda de 
atracações em horizontes futuros em todos os cenários.

Integração entre entidades envolvidas na atividade 
portuária e o Poder Público.

Possibilidade de o Complexo Portuário receber 
navios maiores. Diversificação de receitas no Porto de Maceió.

Condições atuais favoráveis de infraestrutura e 
trafegabilidade nas rodovias da hinterlândia. Existência da Reserva Biológica do Cinturão Verde.

Existência de uma área utilizada como 
estacionamento no intraporto de Maceió.

Instalações portuárias com licenciamento regular 
perante ao órgão licenciador.

Instalações portuárias com programas e 
monitoramentos ambientais implementados.

Fraquezas

Perspectiva de déficit na capacidade de armazenagem de 
granéis líquidos no Porto de Maceió.

Falta de integração entre sistemas de gestão e
tecnologia da informação da CODERN e da APMC.

Defensas inadequadas ao perfil de embarcações recebidas 
no Porto de Maceió. Ausência de sistema de custeio implantado na APMC.

Calado máximo recomendado inferior ao calado de parte 
das embarcações que frequentam o Porto de Maceió. Indicadores financeiros negativos e decrescentes da APMC.

Elevado tráfego de veículos nas vias do entorno do 
Porto de Maceió.

Pouca execução de investimento em infraestrutura 
por parte da administração portuária.

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias 
internas ao Porto de Maceió.

Ausência de práticas de Gestão de Recursos Humanos
no Porto de Maceió.

Carência de sistema de agendamento e controle de 
acesso de veículos. Envelhecimento dos colaboradores do Porto de Maceió.

Porto de Maceió desprovido de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Elevada diferença entre gastos e receitas na APMC.

Processo de atualização da poligonal da área do 
Porto Organizado de Maceió ainda não finalizado. Montante elevado de despesas financeiras na APMC.

Oportunidades

Oportunidade de crescimento na movimentação
de cargas atrelada ao potencial de crescimento 
econômico da Região Nordeste.

Duplicação do anel formado pelas rodovias BR-316,
BR-424 e BR-101.

Possibilidade de captação de maiores volumes de
cargas dentro da área de influência.

Existência de iniciativas de revitalização urbana no 
entorno portuário.

Potencial diminuição dos custos logísticos devido
ao aumento do calado operacional. Atualização do Plano Diretor de Maceió.

Duplicação de rodovias situadas na hinterlândia
do Complexo Portuário. Elaboração do Plano de Mobilidade de Maceió.

Construção de viaduto no entroncamento das 
rodovias BR-316 e BR-104.

Ameaças

Perspectiva de menor crescimento dos volumes
de açúcar exportados por Alagoas.

Acesso ferroviário desativado para a movimentação 
de cargas.

Perspectiva de condições instáveis de trafegabilidade
na maioria das rodovias da hinterlândia.

Carreamento de resíduos sólidos provenientes do
Riacho Salgadinho ao Porto de Maceió.

Compartilhamento do espaço da cidade entre a
atividade portuária e atividades urbanas.

Tabela 6 - Matriz SWOT do Complexo Portuário de Maceió. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Porto de Maceió

Alagoas, Brasil



Porto de Maceió
Alagoas, Brasil
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PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste Sumário 
Executivo, construiu-se o Plano de Ações, apresentado na Tabela 
6, que elenca todas as iniciativas necessárias para a adequação 
do Complexo Portuário em estudo no sentido de atender, com 
nível de serviço adequado, à demanda direcionada ao Complexo, 
tanto atualmente quanto futuramente.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE MACEIÓ

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

Melhorias operacionais

1
Implantação de um novo 
sistema de defensas no Porto 
de Maceió

Porto de 
Maceió Em andamento APMC e Ministério da 

Infraestrutura Curto prazo

2

Adoção de um sistema de 
agendamento integrado 
no Porto de Maceió com 
implantação de equipamentos 
para automatização dos gates 
da Portaria Principal

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC 5 anos

3 Pavimentação e manutenção 
do sistema viário do intraporto

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC Ação contínua

4
Monitoramento da capacidade 
de processamento da Portaria 
Principal do Porto de Maceió

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC Ação contínua

Investimentos portuários

5 Construção do Terminal de 
Passageiros

Porto de 
Maceió Em andamento APMC 2019

6
Monitoramento do déficit de 
capacidade de armazenagem 
de granéis líquidos

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC e terminais 2025

Acessos ao Complexo Portuário

7
Atualização dos parâmetros 
operacionais do Porto de Maceió 
após obras de dragagem

Porto de 
Maceió Em andamento APMC e Ministério da 

Infraestrutura 2019

8 Conclusão das obras de 
duplicação da BR-101

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Em andamento DNIT Não há 
estimativa

9 Conclusão das obras de 
duplicação da AL-101 Norte

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Em andamento Setrand Não há 
estimativa

10 Conclusão das obras de 
duplicação da AL-220

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Em andamento Setrand, DER/AL e Governo 
Federal

Não há 
estimativa

11
Construção de viaduto no 
entroncamento das rodovias 
BR-316 e BR-104

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Em andamento Setrand e Governo Federal 2019

12
Duplicação do anel formado 
pelas rodovias BR-316, BR-424 
e BR-101

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Em fase de estudo DNIT Não há 
estimativa

13
Fomento ao aumento da 
capacidade nas vias do entorno 
do Porto de Maceió

Porto de 
Maceió Não iniciado Prefeitura de Maceió e APMC 2 anos

Gestão portuária

14 Implantação de uma 
sistemática de custeio na APMC

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC Curto prazo

15 Melhorias no planejamento e 
gestão da Autoridade Portuária

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC 1 ano
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE MACEIÓ

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

16
Implementação de práticas de 
gestão de recursos humanos no 
Porto de Maceió

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC e CODERN 2 anos

17 Arrendamento de áreas no 
Porto de São Sebastião

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC 1 ano

18
Implantação de uma 
sistemática de custeio da 
Autoridade Portuária

Porto de 
Maceió Não iniciado APMC e CODERN 5 anos

19 Readequação do organograma 
da CDSS

Porto de 
Maceió Não iniciado Ministério da Infraestrutura, 

CODERN e APMC 5 anos

20

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

Porto de 
Maceió Não iniciado Ministério da Infraestrutura 

e APMC 3 anos

Meio ambiente

21
Fomento à integração dos 
terminais na realização de 
monitoramentos

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Não iniciado APMC, terminais arrendados, 
TUP e IMA/AL Ação contínua

22

Manutenção do atendimento 
à legislação quanto ao 
gerenciamento de riscos, 
atendimento a emergências 
e de saúde e segurança do 
trabalhador

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Iniciado APMC, terminais arrendados, 
TUP e IMA/AL Ação contínua

23
Consolidação do núcleo 
ambiental e de saúde e 
segurança do trabalho

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Não iniciado APMC, terminais arrendados 
e TUP 5 anos

24
Implantação dos programas e 
monitoramentos ambientais 
previstos em licença 

Porto de 
Maceió Iniciado APMC Ação contínua

25

Fomento à proteção e ao 
desenvolvimento das Unidades 
de Conservação (UC) no 
entorno das instalações 
portuárias

Complexo 
Portuário de 
Maceió 

Não iniciado APMC, terminais arrendados 
e TUP Ação contínua

26

Avaliar a possibilidade 
da implementação de um 
programa de revitalização do 
Riacho Salgadinho

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Não iniciado

APMC, terminais arrendados, 
TUP, IMA/AL, Prefeitura 
e concessionária de 
saneamento local

5 anos

Interação porto-cidade

27

Fomento da finalização do 
processo de atualização da 
poligonal da área do Porto 
Organizado

Porto de 
Maceió Em andamento Ministério da Infraestrutura, 

SPU/AL, IMA/AL, APMC Curto prazo

28

Fomento e participação no 
processo de atualização do 
Plano Diretor do Município de 
Maceió (PDMM)

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Não iniciado
APMC, Prefeitura Municipal 
de Maceió, arrendatários e 
TUP

Ação contínua

29

Fomento e participação no 
processo de elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana 
de Maceió

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Não iniciado
APMC, Prefeitura Municipal 
de Maceió, arrendatários e 
TUP

Ação contínua

30
Fortalecimento da 
comunicação e ações conjuntas 
entre a APMC e o Poder Público

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Iniciado

Governo do Estado de 
Alagoas, Prefeitura Municipal 
de Maceió, Iphan, APMC, 
arrendatários e TUP

Ação contínua
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE MACEIÓ

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

31

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

Complexo 
Portuário de 
Maceió

Iniciado APMC, arrendatários e TUP Ação contínua

Tabela 7 – Plano de ações do Complexo Portuário de Maceió. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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