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INTRODUÇÃO

Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram considerados os
seguintes objetivos específicos:

•
•
•

O Plano Mestre do Complexo Portuário de Angra dos Reis 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 da então Secretaria de
Portos da Presidência da República (SEP/PR) nº 3/2014 (BRASIL,

•
•

2014), cujo objetivo é estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos
complexos portuários brasileiros.
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Angra

•

dos Reis é proporcionar ao setor portuário nacional uma visão
estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo Portuário

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 à eficiente
atividade do porto.

ao longo dos próximos anos e indicar ações necessárias para que as
A fim de atender aos objetivos mencionados, o Plano Mestre aborda uma série de temas,

operações ocorram com níveis adequados de serviço.

organizados em capítulos, no sentido de proporcionar uma percepção aprofundada dos
principais aspectos envolvidos no desenvolvimento do Complexo Portuário, a saber:

•
•

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

•

•

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 Angra dos Reis, indicando
os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido de
movimentação e tipo de navegação para o ano-base (2017) considerado no estudo.
Além disso, é apresentado o histórico de movimentação das mercadorias relevantes
no Complexo Portuário para os últimos cinco anos, detalhado por carga relevante,
identificando o sentido da movimentação, as principais origens e destinos e a
taxa de crescimento para cada carga avaliada. Este 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 Angra dos Reis, 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.
Acesso aquaviário: neste capítulo, é apresentada a descrição do canal de acesso,
da bacia de evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de
tráfego e limitações do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Angra dos Reis.
Na sequência, é descrito o processo de elaboração do modelo de simulação, que

9
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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, a fim de 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 são 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 feita uma estimativa do número de veículos que deverão
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: 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 apresentado um panorama da gestão ambiental realizada
pelo Complexo, seguida da avaliação da situação do licenciamento ambiental
das instalações, e, por fim, realiza-se a caracterização da situação ambiental do
Complexo.
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,
mostrando a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância
para o desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os
diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro.
Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a análise
sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também
a exploração do espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados e as
informações sobre o quadro de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade
Portuária.
Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do
Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo
tanto o ambiente interno do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se
encontra inserido.
Plano de Ações e Investimentos: consiste na apresentação das iniciativas
necessárias para a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido
de atender, com nível adequado de serviço, à demanda direcionada a esse
Complexo, tanto atual como futuramente. É apresentado o prazo sugerido para a
operacionalização das ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhadas no
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).
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O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo
Portuário de Angra dos Reis, compreende uma visão objetiva dos principais resultados
alcançados pelas análises realizadas, no que se refere tanto ao diagnóstico – análise da
situação atual – quanto ao prognóstico – projeção de demanda e análise do atendimento à
demanda prevista. Assim, o documento está organizado da seguinte forma:

•
•
•
•

Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos, bem
como uma orientação sobre a organização do conteúdo que compõe o Plano Mestre
do Complexo Portuário de Angra dos Reis.
Principais resultados: abrange as principais conclusões a respeito das análises
desenvolvidas ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os principais
gargalos para o desenvolvimento do Complexo Portuário analisado.
Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strengths, 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, as fraquezas e as ameaças identificados ao longo
do estudo sejam superados para mitigar os impactos ao desenvolvimento do
Complexo Portuário.

Assim, as análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado. As
informações detalhadas e os procedimentos metodológicos referentes às especificidades
do Complexo Portuário em questão podem ser consultadas na versão completa do Plano
Mestre do Complexo Portuário de Angra dos Reis e no Relatório de Metodologia, publicado
no site do Ministério da Infraestrutura 1.
1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portuário/113-politica-eplanejamento-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 Angra dos Reis, bem
como dos gargalos futuros que poderão vir a se manifestar, tendo
em vista os pressupostos de movimentação futura estabelecidos.
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O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Angra dos Reis é composto pelas seguintes instalações:

•
•
•

Porto Organizado de Angra dos Reis;
Terminal de Uso Privado (TUP) Brasfels;
Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig).

O Porto Organizado é gerido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e sua área
portuária é totalmente arrendada à empresa Terminal Portuário de Angra dos Reis (TPAR).
O Complexo Portuário em estudo localiza-se em Angra dos Reis, situado a cerca de 160
km ao sul da capital do estado do Rio de Janeiro. Enquanto que o Porto Organizado está
localizado no Bairro Centro; o TUP Brasfels situa-se no Bairro Jacuecanga e o Tebig dividese entre o Bairro Ponta Leste, onde se situam o píer e a Área Principal (AP), e o Bairro Vila da
Petrobras. A localização do Complexo Portuário pode ser visualizada na Figura 1.
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Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Angra dos Reis
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A Figura 2 apresenta o perfil da movimentação do Complexo Portuário.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL
O Porto Organizado se caracteriza pelas operações portuárias de carga de apoio,

Instalações portuárias
PORTO DE ANGRA DOS REIS

enquanto o Tebig designa-se ao desembarque de granéis líquidos, principalmente via
cabotagem, recebendo o petróleo extraído das bacias sedimentares de Santos e de

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
Número de atracações

Campos. Por sua vez, o TUP Brasfels tem sua operação relacionada às atividades de

200

reparos de embarcações offshore e construções de grande porte para a indústria naval.
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Figura 2 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Angra dos Reis (2017)
Fonte: ANTAQ (2017), dados fornecidos pelo Tebig (2018) e pelo TPAR (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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PORTO DE ANGRA DOS REIS

MOVIMENTAÇÃO FUTURA

No ano de 2017, foram realizadas 23 atracações de carga de apoio no Complexo Portuário
de Angra dos Reis, de acordo com informações do TPAR. As operações de carga de apoio
estão relacionadas ao fornecimento de alimentos e insumos, destinados ao suporte das

Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário

atividades exploratórias petrolíferas em plataformas offshore e também à recepção de

no ano-base de 2017, foi realizada a projeção da movimentação até 2060.

cargas oriundas das unidades marítimas.

Dadas as especificidades presentes no Complexo Portuário de Angra dos Reis, cada

Durante o período observado, entre os anos de 2013 e 2017, constatou-se uma queda de

uma das três instalações portuárias que o compõem será analisada de modo distinto.

80% no número de atracações. Esse comportamento pode ser explicado pelos seguintes

Resumidamente:

fatores:

•
•

Porto de Angra dos Reis e TUP Brasfels: análise qualitativa das perspectivas
futuras.
Tebig: análise quantitativa da projeção de demanda de cargas.

•
•
•

Redução na atividade econômica em nível nacional.
Redução do número de poços perfurados e a queda do número de poços em fase
de desenvolvimento da produção – de 34, em 2015, para 28, em 2017, nas bacias de
Santos, Campos e Espírito Santo (ANP, 2018).
Entre os anos de 2014 e 2016 houve oscilação no preço do barril de petróleo, de US$
107/barril para US$28,94/barril (BBC, 2019), devido ao elevado aumento da oferta de
petróleo no mercado, sem o aumento correspondente da demanda e pelo declínio
nos investimentos que contribuíram para desacelerar o crescimento econômico
global (ROGOFF, 2016).

Segundo informações fornecidas pelo arrendatário do Porto de Angra dos Reis em
visita técnica ao Complexo, não há definição acerca de quando haverá a retomada da
movimentação de cargas, haja vista que há apenas perspectivas a partir do final de 2019, com
a realização de novas licitações de blocos. Ainda, a configuração atual de maior abertura do
mercado, proporcionando a entrada de novos players no setor, poderá demandar o uso das
instalações do Porto Organizado para a movimentação de cargas de apoio.
A consolidação dessa movimentação no Porto de
Angra dos Reis, conforme relatado em visita técnica
ao Complexo, envolve aspectos como a melhoria
dos acessos, a fim de tornar o Porto de Angra dos
Reis competitivo frente aos demais terminais da
região que atuam no apoio offshore, tais como: Porto
de Niterói, Porto do Rio de Janeiro, Porto do Açu e
Terminal Alfandegado de Imbetiba (TAI). Além disso,
torna-se ainda necessária a definição com relação ao
contrato de arrendamento do Porto de Angra, o qual
se encontra, até o presente momento, judicializado.
Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

Conforme informações
obtidas em visita técnica ao
Complexo, há expectativa de
retomada de movimentação
de cargas no Porto de Angra
dos Reis apenas a partir do
segundo semestre de 2019,
com a realização de novos
leilões de petróleo.
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PETRÓLEO
Histórico e projeção de demanda
Milhares de toneladas

TUP BRASFELS
As atividades do TUP Brasfels – que consistem na construção de partes e peças para
plataformas de petróleo – são impactadas pelo atual momento de baixa demanda no setor
petrolífero. Segundo informações obtidas em reunião técnica com os representantes da
instalação portuária, há perspectiva de continuidade de movimentação de cargas até o
encerramento dos contratos atuais.
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50.000
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30.000

1,5% a.a.
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TERMINAL AQUAVIÁRIO DE ANGRA DOS REIS
(TEBIG)
No ano de 2017, o Tebig movimentou 42,0 milhões de toneladas, de acordo com
informações fornecidas pelo Terminal. Neste, são operadas as seguintes cargas:

•

2017

Água de formação: tem origem no processo de exploração do petróleo, sendo destinada
ao Tebig para receber tratamento, em uma estação localizada próxima ao Terminal.

A relevância do Complexo Portuário de Angra dos Reis na movimentação de petróleo
se dá em razão de aspectos como sua localização geográfica. A proximidade com as
bacias sedimentares de Santos e de Campos apresenta-se como potencial às instalações
portuárias na atuação como parte integrante da cadeia logística do setor petroleiro,
refletindo, assim, na concentração das atividades voltadas à movimentação de petróleo.
A Figura 3 exibe as principais informações relativas à movimentação e à demanda projetada

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

18.723 20.186 22.379 24.489 25.805 26.655 27.461 28.218 29.110 29.954

Total

41.330 45.140 50.102 54.476 56.886 58.376 59.797 61.180 62.685 64.121

17.914 19.970 22.499 24.536 25.421 25.861 26.279 26.696 27.113 27.530

Petróleo: corresponde a 98,3% da movimentação do Terminal.
Derivados de petróleo: pequeno volume destinados ao abastecimento de navios e a
outras atividades, como o acionamento de caldeiras dos próprios navios.
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Figura 3 – Características da demanda de petróleo no Tebig, observada (2013-2017) e projetada (2020-2060)
Fonte: Dados fornecidos pelo Tebig (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

de petróleo para o Tebig.
As operações de desembarque, via importação ou cabotagem, visam ao atendimento da
Refinaria Duque de Caxias (Reduc), que realiza a fabricação de lubrificantes para o mercado
nacional (TRANSPETRO, c2013).
Há, ainda, relevância dos volumes de transbordo, operação que consiste na transferência
de petróleo entre embarcações. De acordo com informações obtidas em visita técnica ao
Complexo, esse tipo de operação tem como principal objetivo abastecer, com o petróleo
advindo da área do pré-sal, os navios destinados à exportação, sendo, também, realizadas
operações de desembarque de longo curso.
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70

A demanda de petróleo estimada para
o Tebig em 2060 é de 64,1 milhões
projeção, espera-se uma taxa média
de crescimento de 2,9% ao ano,
impulsionada, principalmente, pelos
desembarques de cabotagem e
exportações, principais fluxos do Tebig.
Com relação às importações, conforme
informações obtidas em visita técnica,
a expectativa é de um crescimento

60

As perspectivas de movimentação de
petróleo no Complexo Portuário de Angra
dos Reis estão atreladas às descobertas
e aos avanços de exploração de petróleo
nos blocos arrematados e, também, à
demanda das refinarias da região, bem
como aos arremates futuros a partir dos
leilões previstos para serem realizados
no curto e médio prazo.

Quantidade de atracações

de toneladas. Nos anos iniciais da
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50
40
30
20
10

manutenção do fluxo de importação
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PERSPECTIVAS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO NO
COMPLEXO
As cargas perspectivas são consideradas como
aquelas que têm potencial de movimentação
no Complexo Portuário de Angra dos Reis e que
possuem como condicionantes aspectos como
investimentos em melhorias operacionais e de
capacidade dos terminais avaliados. A atração desse
tipo de carga para o Complexo envolve efetivação de

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
15

36

47

36

39

43

47

52

56

58

60

61

63

64

65

Gráfico 1 – Evolução observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) da quantidade de atracações de navios de passageiros
na Baía de Ilha Grande. Fonte: Brasilcruise (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Nesse sentido, há discussões sobre a vocação portuária e a possibilidade de destinação
de áreas da poligonal para construção de um terminal turístico de passageiros, conforme
informações obtidas em visita técnica ao Complexo Portuário de Angra dos Reis.

A atração desse tipo de carga
para o Complexo envolve
efetivação de esforços
comerciais por parte dos
agentes atuantes.

esforços comerciais por parte dos agentes atuantes.
Desse modo, além das cargas já movimentadas no Complexo, considera-se, no
cenário alternativo, as atividades operacionais relacionadas a navios de cruzeiro
com destino à região turística de Ilha Grande, a qual, atualmente, ocorrem ao
largo, nas proximidades da própria Ilha Grande. As perspectivas sobre essa
movimentação estão relacionadas à posição geográfica do Complexo e ao contexto
econômico da região.
No Gráfico 1, são apresentados o histórico e a previsão de atracações de navios de cruzeiro na
Baía de Ilha Grande, no sentido de realizar uma estimativa em caráter preliminar acerca do
potencial de atração desse tipo de movimentação para o Complexo de Angra dos Reis. Para
tanto, foram utilizadas as taxas de crescimento estimadas para a movimentação de navios de
passageiros no Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) para o Cluster do Rio de Janeiro.

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
A análise de capacidade das instalações portuárias foi realizada apenas para o Tebig. A
capacidade, em intervalos de cinco anos, foi comparada à demanda, a fim de verificar se e
quando, ao longo do horizonte avaliado, manifestarão possíveis déficits.
Neste estudo, não são realizados cálculos de produtividade e de capacidade de cais e de
armazenagem para as operações de carga de apoio offshore no Porto de Angra dos Reis e
para as operações do TUP Brasfels. Esses cálculos são feitos a partir de dados referentes
aos tempos e volumes das operações, que, no caso da carga de apoio, são variados,
dada especificidade de cada movimentação, que depende da etapa de projeto em que as
atividades offshore se encontram. No caso do TUP Brasfels, as operações também possuem
tais características, pois as movimentações estão diretamente vinculadas aos projetos do
estaleiro, atendendo às suas demandas específicas.

PORTO DE ANGRA DOS REIS
A infraestrutura de acostagem e armazenagem do Porto de Angra dos Reis está exibida na
Figura 4.
S
N

DEMANDA X CAPACIDADE

Berço 101
2

O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário
de Angra dos Reis para atender à demanda prevista em
termos de instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos
terrestres, com o objetivo de verificar a existência de déficits de
capacidade, tanto atuais como futuros, de forma que possam
ser antecipadas ações para mitigar esses gargalos e minimizar
seus efeitos.

130 m
LEGENDA
Cais acostável
Berços

Pátios

1. Pátio alfandegado

2. Pátio não alfandegado

Armazém 03

Figura 4 – Infraestrutura de acostagem e armazenagem do Porto de Angra dos Reis
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Tanques

O

L
1

Berço 102
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Característica da maior
embarcação atracável

Em visita técnica ao Porto (2018), foi indicada a existência de um projeto destinado à
expansão do cais acostável, que prevê a construção de três dolfins, em alinhamento com

Cais

o Berço 102. Com a realização das obras, o projeto acarretará em um incremento de 120 m
no comprimento acostável do cais do Porto, que terão os mesmos 10 m de profundidade de

Cais da Agulha

projeto do trecho atual. O projeto já conta com licença ambiental, porém, devido à redução
no volume de atracações para carga de apoio de 2015 a 2017 e às incertezas relativas à

Cais de Acabamento

definição dos terminais que serão utilizados como base de apoio para a exploração de
petróleo offshore, em consequência da perspectiva da abertura do mercado de exploração
de petróleo para uma maior participação de outras empresas além da Petróleo Brasileiro

Cais do Pórtico

S.A. (Petrobras), não há previsão para o início das obras.

Calado máximo
autorizado (m)

Berços

Comprimento (m)

Berço 1

362,3

12,8

Berço 2

362,3

12,8

Berço 1

203,0

9,5

Berço 1

167,6

9,5

Berço 2

167,6

9,5

Berço 3

166,6

9,5

Tabela 1 – Infraestrutura de acostagem do TUP Brasfels
Fonte: Dados obtidos por meio de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

TUP BRASFELS

Os produtos armazenados nas instalações do Terminal consistem apenas em insumos para

A infraestrutura de acostagem do TUP Brasfels é representada na Figura 5.

o apoio das atividades desenvolvidas pelo estaleiro. As cargas desembarcadas normalmente
S

O

Cais do Pórtico
Berço 3

Berço 2

Berço 1
2

L

N

permanecem no cais ou são imediatamente integradas aos projetos. Para eventuais
necessidades de armazenagem, inspeção e preservação dos equipamentos e materiais que
chegam ao estaleiro, até que sejam entregues aos clientes, é utilizado o Almoxarifado Central,
que, de acordo com informações obtidas por meio da aplicação de questionário on-line
(2018), conta com 10.510 m² de área coberta e 6.458 m² de área descoberta.

3

Berço 1

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE ANGRA DOS REIS (TEBIG)

Berço 2

Berço 1

A Figura 6 ilustra a infraestrutura de acostagem do Terminal.
S
O

L
N

214 m

P–01

Píer principal

LEGENDA
Cais do Agulha

Cais de Acabamento

Cais da Pista 2 e 3

P–02

Berços

Figura 5 – Infraestrutura de atracação do TUP Brasfels
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As características físicas dos cais e berços do TUP Brasfels encontram-se compiladas na
Tabela 1.

276 m
LEGENDA
Berços

Figura 6 – Infraestrutura de acostagem do Tebig
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Píer auxiliar
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45.000.000

parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, os quais são

40.000.000

apresentados na Tabela 2 e comentados nos bullets que a seguem.

35.000.000

Berços

In-out (h)

Dias
disponíveis

Horas
disponíveis

P-01

Petróleo

6

364

8.736

80%

84,3%

P-02

Petróleo

6

364

8.736

80%

88,2%

Trecho de cais

Índice de
ocupação
observado

Toneladas/ano

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais, analisam-se os principais

Índice de
ocupação
admissível
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30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2015

Tabela 2 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos trechos de cais do Tebig
Fonte: Dados fornecida pelo Tebig (2017) e informações obtidas durante a visita técnica (2018)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

•
•
•

O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido entre
a saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço.

2030

2035

Tendencial

2040

2045

Pessimista

2050

2055

2060

Capacidade de embarque
no cais do Tebig

Gráfico 2 – Embarque de petróleo no Tebig: demanda vs. capacidade de cais
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia
diretamente com o regime operacional de cada terminal.

45.000.000

No caso dos trechos de cais do Tebig, admite-se um índice de ocupação máximo de
80%, devido ao fato de que esse Terminal movimenta carga própria e possui grande
gerência sobre a sua cadeia logística e tempo de espera para as atracações.

35.000.000

Nesses termos, as capacidades são calculadas considerando o arranjo operacional
existente para a movimentação das cargas. Os indicadores utilizados para o cálculo da
capacidade foram validados e calculados a partir da base de dados da ANTAQ (2017)
no ano-base do estudo (2017).

2025

Otimista

40.000.000
Toneladas/ano

•

2020

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

Parte-se da premissa de que a distribuição do volume das movimentações de transbordo
no TUP será mantida constante ao longo de todo o horizonte de planejamento, respeitando
à distribuição aferida no ano de 2017 de, aproximadamente, 14% de transbordo a
contrabordo (Tipo 1) e 86% de transbordo utilizando-se os dois berços do Terminal (Tipo

2015

2020
Otimista

2025

2030

Tendencial

2035

2040
Pessimista

2045

2050

2055

2060

Capacidade de desembarque
no cais do Tebig

Gráfico 3 – Desembarque de petróleo no Tebig: demanda vs. capacidade de cais
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

2). Assume-se, também, que o share das operações, ou seja, a distribuição dos volumes
de carga de cada operação por trecho de cais, permanecerá constante ao longo de todo o

Projeta-se um déficit de capacidade para o embarque e desembarque de petróleo

período de análise, conforme aferido em 2017.

a partir de 2025, de acordo com o cenário tendencial de demanda, se mantidas
as características atuais da infraestrutura de acostagem e dos parâmetros

O Gráfico 2 e Gráfico 3 apresentam a comparação entre a capacidade de cais e a demanda

operacionais no píer do TUP.

dos fluxos de embarque e desembarque, respectivamente, considerando que a capacidade
total das operações a contrabordo é igualmente dividida entre embarque e desembarque.

Com relação à armazenagem, a área do Tebig está dividida em Área de Serviços Auxiliares
(ASA) e Área Principal (AP), conforme ilustra a Figura 7.
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a extensão do canal de acesso não são permitidos ultrapassagens e cruzamentos, ou seja,
O

configura-se como monovia.

N
N
O

L

TUP Brasfels

S

Final
do canal

Porto de Angra dos Reis

Tebig
Final
do canal

Monovia

1,6 km

Início
do canal

LEGENDA
Área Principal (AP)

Área de Serviços Auxiliares (ASA)

Figura 7 – Infraestrutura de armazenagem do Tebig. Fonte: Google Earth (2018) e imagens fornecidas pelo Tebig via
questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Ponto de embarque do prático

De acordo com informações fornecidas pelo Tebig em visita técnica, a capacidade de

4 km

armazenagem não é limitante das operações portuárias do Terminal. Conforme relatado,
o fator que limita as operações é a capacidade da Reduc e, caso haja a demanda pela
importação de um volume maior de carga, o número de giros do parque de tancagem pode
ser aumentado.

LEGENDA
Acesso ao Tebig

Acesso ao Porto de Angra dos Reis

Canal de acesso ao TUP Brasfels

Figura 8 – Canais de acesso do Complexo Portuário de Angra dos Reis
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2018) Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Tabela 3 apresenta as características dos canais de acesso.

DIVISÃO MODAL
O canal de acesso corresponde ao trecho pelo qual a embarcação irá realizar aproximação à
instalação portuária, interligando normalmente o ponto de embarque do prático à área de
manobra ou aos berços. Os seguintes canais de acessos são analisados neste documento:

•
•
•

Canal de acesso ao Porto de Angra dos Reis;
Canal de acesso ao Tebig;
Canal de acesso ao TUP Brasfels

A Figura 8 apresenta as delimitações do canal de acesso no Complexo Portuário de Angra
dos Reis, com base em pontos de referência informados nas cartas náuticas (BRASIL,
2018), nas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (NPCP-RJ)
(BRASIL, 2012) e informações fornecidas pela Autoridade Portuária. Destaca-se que em toda

Trecho do canal de acesso

Largura mínima (m)

Profundidade mínima (m)

Calado máximo permitido (m)

Canal de acesso ao Tebig

200

25

23

Canal de acesso ao Porto de
Angra dos Reis

150

12,00

8,53 + a variação da maré

Canal de acesso do TUP
Brasfels

300

11,5

11

Tabela 3 – Características do canal de acesso. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018)
e Brasil (2012). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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1. CHEGADA DE NAVIOS

DEMANDA E CAPACIDADE

•

A análise de atendimento à demanda do acesso aquaviário foi elaborada apenas para o
Tebig. O Porto de Angra dos Reis e o TUP Brasfels não fazem parte desta seção, devido ao
baixo número de atracações realizadas no Porto no período do ano-base, o que não permite
uma análise fidedigna dos acessos das embarcações.

•

Durante o ano de 2017, o Tebig recebeu um total de 291 acessos. A totalidade das
atracações foi realizada por embarcações navios-tanques. As embarcações desse grupo,
que frequentaram o Terminal durante o ano-base, apresentaram portes que variam de,
aproximadamente, 16,5 mil Tonelagem de Porto Bruto (TPB) até 441,5 mil TPB.
Para a estimativa da demanda futura sobre
o acesso aquaviário ao Tebig, são avaliadas
a projeção de movimentação de cargas e 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.

•

Estima-se um aumento na
participação relativa de navios
da classe VLCC e redução da
representatividade de navios das
classes Panamax e Aframax, bem
como desaparecimento da classe
Handysize, a partir de 2020, e da
Panamax, a partir de 2060.
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•

A análise de atendimento à demanda tem por finalidade determinar a capacidade do

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. Para o
seguinte modelo de simulação, apenas o
Tebig será atribuído ao navio.
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. Como não existem
restrições de comprimento e boca dos
navios para acesso ao Tebig, foi definido
somente o calado. Essa definição é
realizada a partir dos calados observados
nos navios que acessaram o Terminal
durante o ano-base.

•

•

•

2. VERIFICAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO NO CANAL

resumidamente no texto que a segue.

DE ACESSO E ATRACAÇÃO

•

Tebig
Monovia

Final
do canal

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

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, em
seguida, repete as verificações do passo 2.
Se os critérios forem atendidos, quando
o navio chega ao terminal de destino,
efetua a manobra de giro (estimada em
40 minutos), de modo que esta possa ser
realizada antes da atracação.

3. VERIFICAÇÕES PARA DESATRACAÇÃO DOS
BERÇOS

•
•

terminal, viabilizada a partir de um modelo de simulação. Os processos implementados
no modelo do acesso aquaviário ao Terminal são apresentados na Figura 9 e descritos

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 sua
direção.

•

Uma vez nos berços, os navios aguardam e
verificam as condições para desatracação,
bem como a disponibilidade do trecho do
canal que será navegado.
Caso não seja permitida a desatracação,
o navio aguarda no berço até que as
condições para desatracação sejam
atendidas.
Caso seja permitida a desatracação e a
navegação, o navio segue para o canal
externo, deixando o modelo de simulação.

O modelo de simulação considera que os navios que acessam o Tebig estão sujeitos a diversas regras de
atracação. Assim, para atracação e desatracação, as regras foram obtidas das NPCP-RJ (BRASIL, 2012),
do Roteiro elaborado pela Marinha para a Costa Sul (RCS) (BRASIL, 2017), das entrevistas realizadas

Início
do canal

com os representantes dos terminais e da praticagem durante visita técnica, assim como das demais
referências citadas.

4 km
LEGENDA
Canal de acesso “Do Sul” com destino ao Tebig

Figura 9 – Canais de acesso do Complexo Portuário de Angra dos Reis
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2018) Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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O Gráfico 4 exibe o comparativo entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao
Tebig.

ACESSOS TERRESTRES

Acessos ao Complexo Portuário
(navios)

9000
8000

A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação

7000

portuária, pois é por meio de rodovias e ferrovias que as mercadorias expedidas pelo

6000

Complexo Portuário de Angra dos Reis ou com destino a este são escoadas.

5000

ACESSO RODOVIÁRIO

4000
3000

HINTERLÂNDIA

2000
1000
0
2015

A hinterlândia do Complexo Portuário de Angra dos Reis é composta pelas rodovias BR-101
2020

2025

Otimista

2030

2035

Tendencial

2040

2045

Pessimista

Gráfico 4 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Tebig
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

2050

2055

2060

Capacidade do acesso
aquaviário

e BR-494, conhecidas no trecho em análise respectivamente como Rod. Rio-Santos e Rod.
Saturnino Braga, por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo Portuário são
transportadas. A localização das rodovias da hinterlândia pode ser observada na Figura 10.
N
O

Para todos os horizontes e cenários analisados, a capacidade obtida é superior
à demanda projetada e, portanto, não há previsão de déficit de capacidade do

S

acesso aquaviário.
Rio Claro

BR-494 / RJ-155

DIVISÃO MODAL

Angra dos Reis
Mangaratiba

No que diz respeito à situação atual, embora o Porto de Angra dos Reis possua acesso

BR-101
(Trecho 1)

ferroviário, o transporte comercial de cargas por esse modal cessou em 2009, de modo que
o trecho se encontra sem operação atualmente. Sendo assim, tanto o Porto de Angra dos
Reis quanto o TUP Brasfels utilizam apenas o modal rodoviário na expedição e recepção das

Paraty

Complexo Portuário de Angra dos Reis

BR-101
(Trecho 2)
BR-101
(Trecho 3)

cargas e devem continuar utilizando apenas este em virtude da ausência de investimentos
que preveem a retomada das operações do modal ferroviário.
Quanto ao Tebig, de acordo com a Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), não há
perspectiva de utilização de outros modais além do dutoviário, para recepção e expedição
de granéis líquidos operados pelo Terminal.

L

11 km
LEGENDA
Cidade

Figura 10 – Rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Angra dos Reis
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e Google Earth (2018).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Bananal

Destacam-se as seguintes análises:

•
•
•
•
•
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N

Rio Claro

São José do Barreiro

O

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias (2017) e com os dados obtidos durante
visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017), a condição de
pavimento da BR-494/RJ-155 é classificada como ruim; e a geometria da BR-101 e da
BR-494/RJ-155 é classificada como regular e péssima, respectivamente.

L

Cunha
Angra dos Reis

S

B

Mangaratiba

C
D

De maneira geral, as rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário possuem pontos
críticos relacionados aos trechos sinuosos e às vias de pista simples, o que torna a
trafegabilidade lenta.

Paraty

B

Porto de Angra dos Reis

C

B

TUP Brasfels

C

As áreas residenciais nas proximidades das rodovias, especialmente ao longo da BR101, e a sazonalidade turística da região contribuem para um maior fluxo de veículos
leves, afetando a trafegabilidade no local.
Não há lei ou decreto que restrinja a circulação de veículos de carga nas rodovias da
hinterlândia do Complexo.
A BR-494/RJ-155 possui limitações físicas de altura e largura, visto a existência de
túneis estreitos e com baixo pé direito, que dificultam o transporte de determinados
tipos de cargas

B

C

8 km

Foi realizada uma análise dos níveis de serviço (LOS, do inglês – Level of Service), utilizandose a metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da
simulação para o cenário atual estão exibidos na Figura 11. A Figura 12 apresenta os níveis
de serviço para os segmentos da hinterlândia, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e
2060, na qual é possível observar que a situação atual tende a se agravar à medida que os
horizontes avançam.

LEGENDA
B

A

Nível de serviço (LOS)

D

C

E

F

Figura 11 – LOS dos acessos rodoviários em 2017: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
Bananal

2020

São José do Bairro

Angra dos Reis

Bananal

2025

Rio Claro

São José do Bairro

Mangaratiba

B
C

D

N

Rio Claro

Angra dos Reis

O Mangaratiba

B
C

C

C

D

S

Paraty

Paraty

C

C

C

B

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

C

C

B

C

Bananal

2045

São José do Bairro

Mangaratiba

D

F

Rio Claro

Angra dos Reis

D

D

E

Paraty

D

D

C

São José do Bairro

Cunha

C

Angra dos Reis

Bananal

2060

Rio Claro

Cunha

Paraty

E

C

D

E

D

D

15 km

Mangaratiba

F

E

LEGENDA
Nível de serviço (LOS)

A

B

C

D

E

F

Figura 12 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

TUP Brasfels

Porto de Angra dos Reis

L
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Percebe-se que, de maneira geral, no cenário atual, há condições estáveis de
trafegabilidade na hinterlândia do Complexo Portuário de Angra dos Reis, haja vista os LOS

N
O

B e C registrados na maioria dos segmentos analisados. No entanto, cabe ressaltar que a

S

km/h ou 50 km/h, controlados por meio de radares eletrônicos.

Av. Júlio
Maria

Além disso, é importante mencionar que, nas proximidades do Centro Urbano de Angra

medida em que os horizontes avançam. No que diz
respeito ao segmento próximo do Centro Urbano
de Angra dos Reis, especificamente, estima-se que
o volume de tráfego ultrapasse a capacidade do
trecho até as proximidades de 2045.

ENTORNO PORTUÁRIO

2

Av. José Elias
Rabha (Trecho 1)
1

2

5

1300 m

e, consequentemente, diminui a fluidez do trânsito.

exposta no cenário atual tende a agravar-se na

Rua Doutor
Coutinho

4

Av. Ayrton
Senna

Av. Caravelas

Porto de Angra dos Reis

compartilhamento da via pelo tráfego urbano e pelo fluxo de passagem, o que gera conflitos

É importante a execução
de medidas mitigatórias,
por parte das autoridades
responsáveis, no intuito de
otimizar as condições de
trafegabilidade no local.

3

1

Praça Lopes
Trovão

dos Reis, foi observado o LOS D, em virtude do elevado volume de tráfego. No local, há o

No cenário futuro, verifica-se que a situação

-1
01

Alameda Cel.
Otávio Brasil

que influencia negativamente a fluidez do tráfego, pois restringe a manobrabilidade e a
velocidade dos veículos. Por conta disso, são observados ao longo da via diversos pontos

BR

Av. José Elias
Rabha (Trecho 2)

L

rodovia possui um traçado sinuoso, atravessando uma região de relevo ondulado, fator

em que a ultrapassagem é proibida e os limites de velocidade máxima são reduzidos a 40
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Figura 13 – Vias de acesso do entorno portuário de Angra dos Reis
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionários on-line (2018), Google Maps (2017)
e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As vias do entorno do Porto de Angra dos Reis apresentam parâmetros de conservação
De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se

do pavimento e das sinalizações variando de bons a regulares, com exceção da Av. Ayrton

situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas vias mais próximas às

Senna, cujo trecho não duplicado, que apresenta condições ruins de infraestrutura, dispõe de

instalações portuárias. Neste estudo, a análise das vias do entorno portuário contempla os

irregularidades e remendos no pavimento, além de carecer de sinalização vertical e apresentar

trajetos percorridos pelos veículos de carga até o Porto de Angra dos Reis, bem como até o

desgastes na sinalização horizontal, comprometendo o entendimento dos motoristas acerca

TUP Brasfels, já que a expedição terrestre de cargas no Tebig ocorre somente por meio de

das regras de tráfego na região. Ademais, verifica-se que as vias não possuem infraestrutura

dutovias.

adequada ao tráfego de veículos pesados, visto que todas elas se constituem de faixas estreitas,
perpassam o perímetro urbano e são compartilhadas com o tráfego local.

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

Nesse sentido, além da interferência com o fluxo

acessos do entorno das instalações do Complexo Portuário de Angra dos Reis.

local e da dinâmica da cidade, a restrição na
quantidade de faixas na rota de acesso ao Porto,
aliada à falta de acostamentos e à velocidade de

Porto de Angra dos Reis

tráfego reduzida, contribui para a formação de
gargalos aos veículos de carga, com destaque para

A Figura 13 apresenta as vias utilizadas para acesso ao Porto de Angra dos Reis.

o segmento de pista simples da Av. Ayrton Senna,
nas proximidades do Iate Clube Aquidabã, onde
já ocorrem frequentes congestionamentos com o
trânsito municipal.

Medidas estão sendo
planejadas pela Prefeitura de
Angra dos Reis no sentido de
otimizar o tráfego na região,
incluindo um projeto de
melhorias e duplicação para
Av. Ayrton Senna.
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Ademais, conforme informações repassadas em visita técnica pelo TPAR, há um gargalo

O item a seguir apresenta os principais resultados obtidos da simulação numérica das

no acesso ao município (saindo da BR-101), que dificulta o trânsito de carretas de prancha

entradas e das saídas dos veículos nos períodos de maior movimentação nas portarias, a

baixa, as quais ficam com a estrutura presa na via, de forma semelhante a uma gangorra.

fim de se avaliar a formação de filas.

Assim, os motoristas mais experientes e que conhecem o ponto trafegam pela contramão,
aumentando os riscos de acidentes. Portanto, faz-se necessária uma intervenção, a fim de

Destaca-se que a análise não contempla as portarias de acesso ao Tebig e ao TUP Brasfels,

rebaixar a rodovia nesse ponto e mitigar esses riscos.

devido ao fato de a expedição e a recepção de cargas no primeiro ocorrerem pelo modal
dutoviário e em razão de as movimentações rodoviárias inerentes ao segundo não estarem
diretamente atreladas às operações portuárias.

TUP Brasfels
O acesso ao TUP Brasfels se dá por meio da BR-101, através da qual os veículos acessam as

Porto de Angra dos Reis

avenidas Raul Pompeia e Winston Maruca, até o portão de acesso ao Terminal, conforme
O Porto de Angra dos Reis apresenta duas portarias de acesso que fazem interface direta

evidenciado na Figura 14.

com sua parte externa, denominadas de Portaria 1, dedicada à entrada e à saída de

1

N
O

pedestres, e Portaria 2, utilizada pelos veículos de carga e de passeio. Além disso, conforme
pode-se verificar na Figura 15, há uma portaria interna ao Terminal (Portaria 3), que dá

L

acesso à área alfandegada e é de acesso exclusivo de caminhões.

S

1
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Figura 14 – Vias de acesso do entorno portuário do TUP Brasfels
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2011;
2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

3

As vias que dão acesso ao TUP Brasfels apresentam, de modo geral, parâmetros de conservação
do pavimento variando de regulares a bons e de sinalização considerados bons. A manutenção
do pavimento e o bom ordenamento dos fluxos, com placas de sinalização adequadas e
sinalização horizontal visível, contribuem para que o tráfego flua de forma eficiente. Nesse
sentido, e tendo em vista o baixo volume de tráfego atuante na região atualmente, não são

205 m

observados gargalos nem situações de engarrafamento no entorno do TUP Brasfels.

Figura 15 – Localização das portarias de acesso do Porto de Angra dos Reis
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

PORTARIAS DE ACESSO

O Gráfico 5 apresenta a formação de filas no cenário atual no dia-pico. Destaca-se que essa
análise foi realizada apenas para a Portaria 2, onde há o controle de acesso dos veículos que

As portarias de acesso, caso mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de
filas e, por causa disso, diminuição da eficiência portuária. As filas de caminhões também
prejudicam a relação porto-cidade, tendo em vista que em muitas situações os veículos são
estacionados em vias públicas, prejudicando a fluidez do tráfego.

adentram a área portuária.
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A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário

7
Número de veículos

43

COMPLEXO PORTUÁRIO DE ANGRA DOS REIS

A malha férrea de acesso
ao Porto Organizado
de Angra dos Reis está
concessionada à Ferrovia
Centro-Atlântica (FCA).

de Angra dos Reis é apresentada na Figura 16. A linha

6

férrea Angra dos Reis - Eng. Bhering, no trecho situado

5

entre os pátios ferroviários de Barra Mansa e Angra dos

4

Reis, não apresenta transporte comercial de cargas

3

desde dezembro de 2009.
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O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou formação de filas
de, no máximo, sete veículos aguardando no gate de entrada da Portaria 2 no período de

Barra mansa

MG

maior movimentação. No entanto, esses veículos não ficam em filas propriamente ditas,

ES

visto que o Terminal dispõe de um pátio de triagem anterior à Portaria, onde os caminhões

Vitória

ficam estacionados enquanto são realizadas as conferências das cargas, dos veículos e
dos condutores. Assim, devido ao fato de a área ter capacidade para acomodar cerca de 15

MS

SP

caminhões, a demanda no dia-pico é suprida sem gerar filas que impactem no tráfego local.

Rio de Janeiro

RJ

angra dos reis

Porto de Angra dos Reis

Nesse contexto, vale ressaltar que a

300 km

utilização de áreas de apoio, aliadas

LEGENDA

à implantação de equipamentos que
visem à automatização dos gates da
portaria – como câmeras OCR (do
inglês – Optical Character Recognition)
e leitores biométricos – e ao uso de um
sistema de agendamento com o devido
sequenciamento dos veículos, evita a
formação de filas no acesso ao Porto,

FCA

Caso haja um aumento significativo da
movimentação de cargas no Porto de
Angra dos Reis em um cenário futuro, a
adoção de algumas medidas torna-se
indispensável para garantir a eficácia
das operações portuárias, sem grandes
impactos no entorno portuário.

bem como permite uma gestão eficiente

PR

Outra via ferroviária

Capital

Figura 16 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Angra dos Reis
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Prefeitura de Angra do Reis informou que há um projeto de duplicação da Avenida Ayrton
Senna, o qual acabará sobrepondo alguns segmentos ferroviários do entorno portuário.
Além disso, de acordo com a CDRJ, há trechos da linha férrea que já foram encobertos por
asfalto. Assim, tais fatores podem impactar negativamente na retomada das operações
ferroviárias no cenário atual, assim como no cenário futuro.

das operações de carga e descarga, além
de otimizar os recursos necessários.

Internamente à poligonal da área portuária, parte
das vias ferroviárias internas foram encobertas por

ACESSO FERROVIÁRIO

pavimentação e, de acordo com a CDRJ, não há
manutenção nas vias internas remanescentes, assim
como não há perspectiva de recuperá-las.

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

L
S

Salvador

BA

Portaria 2 - Saída

Gráfico 5 – Formação de filas nas portarias do Porto de Angra dos Reis
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A situação atual das vias
ferroviárias internas à
poligonal prejudica a
retomada da operação
ferroviária.
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PORTO–CIDADE
A análise da interação 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 do município, demonstrando a integração dos portos no
planejamento territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e
regional, além de identificar os diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e
futuro. A seguir são listadas as considerações de maior relevância para a relação harmônica
entre a atividade portuária e o município de Angra dos Reis.

•

•

OUTROS RESULTADOS
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas
para as instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Angra
dos Reis também se dedicou a analisar a relação do Complexo
com o meio ambiente, a interação porto-cidade e a gestão
administrativa e financeira da Autoridade Portuária.

•

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) é um importante marco da política
nacional na direção da gestão das áreas costeiras e dos parâmetros de adequação
para o desenvolvimento de suas ocupações. A sua organização no estado do Rio de
Janeiro é desenvolvida em todas as suas escalas em relação aos demais estados
brasileiros, havendo a implementação do Projeto Orla em 15 municípios. Com relação
ao Zoneamento Ecológico e Econômico, na divisão territorial proposta por ele, Angra
dos Reis encontra-se na Região Hidrográfica 1 (RH-1) referente à Baía da Ilha Grande. É
relevante que nos objetivos propostos para essa Região Hidrográfica não há definições
específicas para o uso portuário, sendo interessante que haja uma maior interação
entre o planejamento para a manutenção dos recursos costeiros e o uso portuário, que,
no estado do Rio de Janeiro, encontra-se em sua totalidade na costa marítima.
O Plano Diretor Municipal (PDM) é estabelecido no contexto urbano como o mais
importante instrumento de regulação do desenvolvimento da cidade no Brasil.
Destacando-se o papel dessa legislação para a organização dos usos e dos fluxos no
contexto da cidade, o PDM torna-se importante também para a melhoria da interação
entre esse contexto e a atividade portuária. Sendo o desenvolvimento do PDM um
processo participativo previsto na Lei nº 10.257 – Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) –,
sendo importante o fomento à participação de representantes da atividade portuária no
processo de atualização, de forma a buscar a representação dos interesses portuários
na futura legislação a ser implementada. O Estatuto da Cidade também determinou
que a lei que instituísse o plano diretor deveria ser revista, pelo menos, a cada dez anos.
Salienta-se que o PDM vigente de Angra dos Reis é regulamentado pela Lei nº 1.754,
de 21 de dezembro de 2006, e encontra-se desatualizado. Tendo em vista a análise do
diagnóstico, foi verificado o processo de atualização do PDM de Angra dos Reis.
O zoneamento de Angra dos Reis é previsto na Lei nº 2.091 (ANGRA DOS REIS, 2009),
a qual indica para as áreas, abrigo de instalações portuárias nas seguintes zonas:
Zona de Interesse Ambiental e de Ocupação Coletiva do Centro (ZAOCC), Zona
Comercial 5 (ZC-5) e Zona de Utilização Especial Pública (ZUEP). Essas zonas possuem
diretrizes de uso diversas, não havendo um único direcionamento às áreas onde se
encontram as instalações portuárias. Dessa forma, os parâmetros de ocupação do
solo e a relação com o entorno dessas áreas são variáveis, sendo pouco claros os
limites de desenvolvimento de ambos e as possibilidades de interferências de usos.
Destaca-se a pertinência da unificação das definições relativas às áreas em que se
encontram as instalações portuárias, a fim de que haja condicionantes concisas no
desenvolvimento do Porto e da cidade, na busca da interação dos dois contextos
levando em consideração a consonância com as zonas do entorno previstas no
zoneamento municipal.

45

46

SUMÁRIO EXECUTIVO

•

•

•

A região do Centro Histórico de Angra dos Reis, onde se encontra a área do Porto
Organizado, é de grande relevância para o contexto da cidade, tanto para o uso de seus
moradores quanto para o uso turístico dos visitantes, configurando uma região de
concentração de fluxos. Estão presentes na área diversos pontos de interesse, havendo
áreas de alta densidade comercial e de serviços voltadas para os moradores de toda
a cidade, assim como edificações de patrimônio histórico e pontos de atracação de
embarcações voltados ao uso turístico. Dessa forma, os conflitos relativos ao trânsito e
à mobilidade na área são recorrentes, agravados pelo acesso único ao Porto e à orla da
cidade. Destaca-se, ainda, que a interferência entre os usos urbanos e o uso portuário, e
vice-versa, ocasiona pontos de interface, os quais necessitam de readequação.
O Tebig encontra-se no Bairro Ponta Leste, afastado das áreas de urbanização
consolidadas do município de Angra dos Reis. A sua situação de localização afastada
das áreas urbanas consolidadas ameniza conflitos diretos com a cidade, entretanto,
nos seus limites a nordeste, o zoneamento previsto pelo PDM é de Zona de Interesse
Ambiental de Proteção (ZIAP), correspondente a áreas de vegetação em topografia
acentuada. Assim, torna-se um ponto de atenção à interface das duas zonas em caso de
futuros projetos de expansão do Terminal.
A região de Angra dos Reis é conhecida como uma das principais áreas pesqueiras do
estado do Rio de Janeiro, sendo registrados, em média, 4.500 pescadores artesanais
e 1.241 profissionais, que atuam nas mais diversas modalidades empregadas na Baía
da Ilha Grande. Em Angra dos Reis, a atividade pesqueira também é realizada em
locais próximos ao centro da cidade e ao Porto, ocorrendo de forma ordenada com
incentivos relevantes à atividade por parte da prefeitura. Contudo, destaca-se que a
pesca artesanal vem perdendo espaço para a pesca industrial e para o turismo, uma
vez que este último possui destaque enquanto atividade econômica em Angra dos Reis,
associado às atividades náuticas, sendo a região reconhecida como polo do turismo
náutico no Brasil.
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ambiental e, no caso do Tebig, a renovação da Autorização Ambiental de Funcionamento
(AAF) em andamento no Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A morosidade no
andamento da renovação das licenças de operação apresenta-se como fator limitante para
o avanço da melhoria do controle ambiental realizado por parte das instalações portuárias
do Complexo. Nesse sentido, podem ser adotadas ações estratégicas em conjunto com
os órgãos intervenientes, a fim de melhorar a articulação e comunicação entre os atores,
visando agilizar e desburocratizar os entraves dos processos mencionados.
Em relação aos programas de monitoramento ambiental, foram identificados
monitoramentos realizados para o controle de emissão da poluição atmosférica
(monitoramentos das fontes fixas e móveis do TPAR e TUP Brasfels), monitoramentos
de ruído ambiental realizado pelo TPAR em 2013 e pelo TUP Brasfels em 2017. Outros
monitoramentos, como o de água da baía, água de lastro, qualidade dos sedimentos,
qualidade do ar e biota não foram identificados em caráter contínuo para fins de controle
ambiental, com exceção de ações isoladas ou temporárias, como que para projetos de obras
de dragagem ou ampliação. Esses monitoramentos também não foram solicitados pelo Inea
nas Licenças de Operações (LO) e AAF do Tebig.
No que se refere aos programas de gerenciamento de resíduos líquidos e sólidos, o
TPAR, o TUP Brasfels e o Tebig comprovaram a realização do tratamento e disposição
adequada dos seus resíduos. À CDRJ, cabe, no entanto, uma revisão seguida de propostas
de melhoria para a correção do tratamento inadequado e destinação dos seus efluentes
líquidos gerados na sede administrativa da CDRJ em Angra dos Reis. Quanto ao controle de
vetores, do mesmo modo, é realizado por todos os terminais pertencentes ao Complexo. À
Autoridade Portuária cabe evitar e eliminar ambientes propícios à proliferação de vetores,
tais como: mosquitos e roedores nocivos. Em relação às iniciativas de educação ambiental

MEIO AMBIENTE

realizadas com os colaboradores portuários, notou-se que são realizadas ações na tentativa
de sensibilizar e informar os trabalhadores sobre a temática. Por vezes, essas iniciativas
estiveram colocadas dentro dos sistemas de gestão, evidenciando uma propagação da

A análise de aspectos ambientais do Complexo Portuário de Angra dos Reis tem como

política ambiental por parte dos terminais.

principal objetivo apresentar um status dos licenciamentos e das ações de gestão ambiental
aplicadas nas instalações portuárias que compõem o Complexo.

Em relação à gestão de riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores, o TPAR, o TUP
Brasfels e o Tebig apresentaram seus Programas de Preservação de Riscos Ambientais

A CDRJ possui núcleo ambiental e de saúde e segurança do trabalho próprio, porém, em

(PPRA) e Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) em cumprimento

número considerado reduzido para atender suas demandas. Em relação à gestão ambiental

às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os mesmos

por parte da CDRJ, foi informado pela Autoridade Portuária que o Porto de Angra dos Reis

terminais possuem Plano de Emergência Individual (PEI) e participam do Plano de Ação

não possui Sistema de Gestão Ambiental (SGA), mas que seu único arrendatário possui um

Mútua (PAM) da Costa Verde em conjunto com 22 empresas e a Usina Nuclear. O PAM da

Sistema de Gestão Integrada (SGI) – que trata, além da gestão ambiental, as questões de

Costa Verde estimula a ação de todos seus integrantes e propõe uma rotina de reuniões,

saúde e segurança do trabalho. Destaque positivo para o TPAR, TUP Brasfels e Tebig, pois

atualizações, simulados e treinamentos de forma a unificar o atendimento a emergências

possuem SGIs certificados pela ISO 14001.

que podem tomar grandes proporções. Esse ponto se mostrou, portanto, um destaque
positivo no combate a acidentes.

Quando se trata de atendimento à legislação e aos processos de licenciamento ambiental,
o Complexo Portuário de Angra dos Reis apresenta instalações com a renovação da licença
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Por fim, destaca-se que o TPAR, o TUP Brasfels e o Tebig, além de cumprirem a legislação,
evidenciaram comprometimento com a questão ambiental através de iniciativas
voluntárias, como a obtenção da certificação ISO 14001. A CDRJ justificou que toda sua área

ATO DE CRIAÇÃO DA CDRJ

que possui atividade portuária está arrendada para o TPAR, isso não isenta, no entanto, a
Companhia de exercer a função de Autoridade Portuária, fiscalizando a gestão ambiental do
Terminal. Além disso, algumas melhorias devem ser consideradas na previsão de custos da
Autoridade, tais como: a adequação no tratamento e disposição dos efluentes líquidos da
unidade administrativa e a realização de um controle de vetores com alguma periodicidade.

União MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

De modo geral, foi evidenciado que as instalações portuárias buscam a melhoria contínua
do SGA, associada a metas graduais de qualidade ambiental e à capacitação dos seus
recursos humanos – os que são responsáveis pelo seu sucesso.

GESTÃO PORTUÁRIA

APRJ

A CDRJ é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Esta foi fundada
a partir do Decreto-Lei nº 256, de 28 de fevereiro de 1967, em substituição à Administração
do Porto do Rio de Janeiro (APRJ), extinta pelo mesmo decreto. A APRJ foi criada em 1936 e
dentre suas atribuições estava a exploração industrial e comercial do Porto do Rio de Janeiro.

Prazo de vigência: Indeterminado.

A Figura 17 ilustra o ato de criação da CDRJ.

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

A Companhia Docas do Rio de
Janeiro surgiu a partir da
dissolução da Administração do
Porto do Rio de Janeiro (APRJ),
realizada através do Decreto-Lei
nº 256, de 28 de fevereiro de 1967.

Companhia
Docas do Rio de
Janeiro (CDRJ)
Figura 17 – Ato de criação da CDRJ
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No que diz respeito ao modelo de gestão portuária adotado, identificou-se que a
CDRJ não participa das operações portuárias no Porto de Angra dos Reis, atuando
somente no controle e gestão dessas operações. No Cais Público, a operação
portuária é realizada por operadores credenciados. A Autoridade Portuária
também não mantém nenhuma estrutura de armazenagem que não esteja
arrendada a terceiros, como armazéns e pátios públicos. Nesse sentido, o modelo
de gestão portuária adotado pela CDRJ no Porto de Angra dos Reis pode ser
caracterizado como landlord.
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Quanto à exploração do espaço portuário, o Porto de Angra dos Reis tem um

S

L

contrato de arrendamento com a Technip Brasil –responsável pela operação
no TPAR – para exploração operacional do espaço portuário. O contrato, de

N

nº 088/1998, tem término previsto para 20 de dezembro de 2023. A Figura 18
apresenta a localização do TPAR e da área arrendável em curto prazo no Porto de
Angra dos Reis.
S

O

L

N

Área de Expansão (apoio offshore)

120m

Terminal Portuário de Angra dos Reis

LEGENDA
Lote 01

Lote 03

Lote 06

Lote 08

Lote 02

Lote 04/05

Lote 07

Expansão

Figura 19 – Divisão atual de áreas no Porto de Angra dos Reis
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Descrição

110 m

Utilidade

Área (m²)

Lote 01

Campo de futebol

4.363,00

Lote 02

Autoridade Portuária (Gerência
Operacional do Porto de Angra dos
Reis)

2.168,00

Lote 03

Tribunal de Justiça (Termo de cessão
de uso nº 103/2010)

5.536,00

Campo de futebol, quadra de esportes
e área de estacionamento público

15.263,00

TPAR

78.000,00

Área de expansão

47.300,00

LEGENDA
Terminal Arrendado

Terminal Arrendável

Figura 18 – Localização do arrendamento e da área de expansão no Porto de Angra dos Reis
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No ano de 2018, o contrato de arrendamento firmado entre a CDRJ e o TPAR encontravase em juízo devido ao fato de a empresa não movimentar o previsto em contrato e a CDRJ

Lote 04/05

ter recebido apenas 30% da parcela. A CDRJ iniciou o processo de reequilíbrio do contrato
de arrendamento por meio do processo nº 2.345/2011, que busca realizar a retirada das

Lote 06

atividades da empresa do Cais da Lapa para a construção de uma passagem da entrada do
Porto até a área de expansão.

Área de Expansão

Além da área atualmente arrendada e da arrendável em curto prazo, as áreas não afetas à

Lote 07

Praça Lopes Trovão e Terminal
Turístico da TurisAngra

18.569,00

Lote 08

Múltiplas permissões de uso

11.700,00

operação do Porto de Angra dos Reis possuem múltiplas destinações. A Figura 19 apresenta
a divisão atual de áreas operacionais e não operacionais do Porto.

Tabela 4 – Destinação atual das áreas no Porto de Angra dos Reis
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O
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A Figura 20 apresenta, de forma esquemática, o estudo para o uso futuro das áreas no Porto,
elaborado a partir dos estudos realizados pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP) do

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Porto de Angra dos Reis, visando à expansão e melhor utilização das áreas portuárias e ao
uso em conjunto com os interesses dos diversos setores econômicos do município de Angra

Ações de planejamento

dos Reis.
S

Existência de departamento especíﬁco

Sistemas de informação

Há um planejamento

Há um setor especíﬁco responsável
pela atuação comercial dos Portos.

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

Avaliação de desempenho
Não há um sistema de avaliação

N

de desempenho implementado.
Alinhamento com as políticas do setor

3

Sistemas de informação

Planejamento estratégico
estratégico estruturado.
O

L

Atuação comercial

Há evidências de alinhamento entre o
planejamento estratégico dos Portos e
os instrumentos de planejamento

Planejamento comercial
São realizadas ações esporádicas
de promoção comercial.
Avaliação de desempenho
São utilizados alguns indicadores
de desempenho comercial.

do setor portuário.
4

Figura 21 – Planejamento estratégico e comercial da CDRJ
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

3

Por meio de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de
1

recursos humanos adotados, foram identificados os seguintes aspectos em relação aos

2

colaboradores da CDRJ, que totalizaram 890 funcionários em 2018, distribuídos entre os
quatro portos sob sua administração, Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí e Angra dos Reis:

•

150 m
LEGENDA
Terminal
1. Term. Público de Pesca
2. Term. Público de Passageiros

3. Term. Portuário Apoio
4. Term. Turístico de Passageiros

Estacionamento
Acesso terrestre
Marina

Figura 20 – Projetos para uso de áreas no Porto de Angra dos Reis
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 21 expõe o diagnóstico a respeito
das características gerais observadas. A CDRJ dispõe de um Plano de Negócios, elaborado

•
•
•
•

Percebe-se uma predominância de colaboradores alocados na Diretoria da
Presidência (DIRPRE), o que pode ser explicado pelo fato de a Superintendência da
Guarda Portuária (SUPGUA), responsável pelos Guardas Portuários da CDRJ, estar
subordinada a esta.
97% dos colaboradores da CDRJ foram admitidos de forma efetiva.
43% do quantitativo total possui ensino superior completo e 49% ensino médio
completo.
25% têm entre 51 e 60 anos, e 33% têm mais de 61 anos.
25% dos funcionários têm até 10 anos de tempo de serviço na companhia. 49% têm
mais de 31 anos de serviço.

em 2017 pela Diretoria de Relações com o Mercado e Planejamento, e de um Planejamento
Estratégico, elaborado pela Superintendência de Gestão Estratégica, cujo horizonte é 2016-

No que tange à capacitação de pessoal, a CDRJ possui uma orientação institucional para

2020.

a realização de treinamentos e capacitações para os seus colaboradores e, dessa forma,

A respeito do Planejamento Estratégico da CDRJ, verifica-se que nele está definido o

realiza treinamentos e capacitações de acordo com o planejamento. Há, também, um

direcionamento estratégico da Companhia; sua missão, visão e valores; uma análise SWOT,

acompanhamento por parte da Companhia da implementação dessas práticas. Entretanto,

evidenciando as forças e fraquezas internas à CDRJ, e as oportunidades e ameaças externas

não foram apresentadas evidências acerca do processo de Mapeamento das Competências

à Companhia; e, por fim, são determinados os objetivos estratégicos, as iniciativas, ações e a

e nem sobre os Resultados das Capacitações.

área responsável para realizá-los.
No ano de 2009, a Autoridade Portuária implantou um Plano de Carreira, Empregos e
Salários (PCES), que gerou ações judiciais devido à necessidade de reenquadramento de
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pessoal e implantação de isonomia salarial na Companhia. A CDRJ ainda não possui um
Plano de Demissão Voluntária (PDV), mas há a intenção de realizá-lo e a empresa dispõe de
uma comissão para discussão de estratégias relacionadas à formulação do PDV.
Por fim, foi realizada uma análise financeira da Autoridade Portuária por meio de
indicadores financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de
investimentos, considerando o período 2013-2017. Ressaltam-se os seguintes pontos:

•
•

•
•
•
•
•

A CDRJ ainda não possui uma sistemática
de custeio implantada. O modelo de
contabilidade adotado pela Companhia se dá
pelo regime de competência.
Entre 2014 e 2017, os indicadores de liquidez
apresentaram valores abaixo de 1.
A presença de índices de liquidez geral
com valores abaixo de 1 indicam que a
empresa pode sofrer problemas de liquidez e
solvência.

Entre 2015 e 2017, a Autoridade
Portuária apresentou prejuízo
líquido, associado sobretudo
aos gastos com provisões,
despesas legais, despesas
financeiras e judiciais
trabalhistas.

Entre 2013 e 2017, com exceção do ano de 2014, o patrimônio líquido esteve negativo,
o que inviabiliza a leitura de indicadores de estrutura de capital.
O índice de endividamento geral apresentou valores acima de 100%, com exceção do
ano de 2014, o que significa que a totalidade dos ativos vem sendo financiada por
capitais de terceiros.
Tem ocorrido uma redução do poder de geração de receitas em relação aos ativos
totais ao longo do período analisado.
O indicador de margem líquida apresentou valores negativos durante quase todo o
período analisado, com exceção de 2014.
O principal motivo da margem líquida ter estado negativa em quase todos os anos
analisados, com valores menores que os da margem operacional, foi o montante de
despesas financeiras.

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil
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ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário de Angra dos Reis compreende o levantamento das
forças e fraquezas deste 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, também são levantadas as oportunidades e ameaças
do ambiente externo, que compreende o contexto conjuntural ao
qual o Complexo Portuário pertence e está sujeito.
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Forças
Instalações portuárias naturalmente abrigadas na Baía da
Ilha Grande.

Disponibilidade de um terminal especializado com alta
produtividade e capacidade de movi-mentação no Complexo
Portuário.

Existência de um projeto com licença ambien-tal emitida
para a expansão da infraestrutura de acostagem no Porto de
Angra dos Reis.

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

Condições favoráveis de processamento na portaria de
acesso de veículos ao Porto de An-gra dos Reis.

Condições favoráveis de infraestrutura das vias internas do
Porto de Angra dos Reis.

Terminais do Complexo Portuário com certifi-cações
ambientais.

Participação dos terminais portuários no PAM da Costa
Verde.

Distância entre o Tebig e a área urbanizada do município de
Angra dos Reis.

Adoção do modelo de gestão portuária landlord pela CDRJ.

Sistema Porto sem Papel (PSP) 100% implantado na CDRJ.

Fraquezas
Subutilização da infraestrutura do Porto de Angra dos Reis.

Perspectiva de déficit de capacidade para a movimentação
de petróleo no Tebig.

Acesso ferroviário sem operação.

Ausência de um núcleo ambiental e SGI no Porto Organizado
de Angra dos Reis.

Ausência de planos de gerenciamento de riscos e
atendimento a emergências por parte da CDRJ.

Localização do Porto de Angra dos Reis e sua inserção em
área urbanizada.

Ausência de ferramentas de gestão e planeja-mento na
CDRJ.

Ausência de sistema de custeio implantado nos portos
administrados pela CDRJ.

Demonstrativos contábeis consolidados.

Indicadores financeiros negativos na CDRJ.

Elevada dependência de capitais de terceiros (passivo
exigível) na CDRJ.

Alto grau de colaboradores aposentáveis na CDRJ.

Pendências jurídicas e inconsistências no con-trato de
arrendamento com a Technip Brasil.

Indefinição quanto à delimitação dos terrenos pertencentes
à CDRJ.

Oportunidades
Possibilidade de atracação de navios de cruzei-ro no
Complexo.

Retomada dos investimentos no segmento offshore.

Duplicação da Av. Ayrton Senna e readequação da Av.
Caravelas.

Investimentos vinculados à renovação do con-trato de
concessão ferroviária.

Possibilidade de maior atuação por parte da Autoridade
Portuária e do órgão licenciador por já haver iniciativas de
integração entre os ter-minais.

Atualização do Plano Diretor do município de Angra dos
Reis.

Elaboração do Plano de Mobilidade de Angra dos Reis.

Possibilidade de implantação do Trem da Mata Atlântica.

Ameaças
Perspectiva de redução no consumo de com-bustíveis
fósseis.

Concorrência com outros terminais na movi-mentação de
carga de apoio.

Condições desfavoráveis de infraestrutura e trafegabilidade
nas rodovias da hinterlândia.

Vias do entorno portuário incompatíveis com o tráfego de
veículos de carga.

Incompatibilidade entre os projetos rodoviário e cicloviário
e a malha ferroviária existente.

Morosidade do órgão licenciador para renova-ção das
licenças ambientais existentes e novos processos de
licenciamento no Complexo Por-tuário.

Atividade Portuária associada a impactos decorrentes pelo
despejo de água de lastro.

Zoneamento municipal (estabelecido pela Lei nº 2.091 de
2009) não define uma zona especí-fica para as atividades
portuárias.

O ZEE/RJ não engloba definições para o uso portuário.

Processo de atualização da poligonal da área do Porto
Organizado de Angra dos Reis ainda não finalizado.
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59

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

Complexo Portuário de
Angra dos Reis
Rio de Janeiro, Brasil

COMPLEXO PORTUÁRIO DE ANGRA DOS REIS

PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste Sumário
Executivo, construiu-se o Plano de Ações, apresentado na Tabela
5, 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 ANGRA DOS REIS
Item

Descrição da ação

Status

Responsável

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ANGRA DOS REIS
Prazo
recomendado

Melhorias operacionais e investimentos portuários
1

Estudo para identificar a melhor alternativa para a destinação operacional da
infraestrutura do Porto de Angra dos Reis

Não iniciado

CDRJ e Prefeitura Municipal
de Angra dos Reis

2020

2

Resolução do déficit de capacidade projetado
para a movimentação de petróleo no Tebig

Não iniciado

Tebig

2025

Acessos ao Complexo Portuário

3

4

Fomento ao aumento de capacidade e à
melhoria da infraestrutura da BR-101

Fomento à execução de melhorias inerentes
à segurança viária e à trafe-gabilidade da BR494/RJ-155

Não iniciado

2020

Aguardando
finali-zação
do processo
licitatório

Prefeitura Munici-pal de
Angra dos Reis

2019

ANTT, FCA., Prefei-tura
Municipal de Angra dos Reis,
Prefeitura de Barra Mansa,
Prefeitura de Rio Claro e
CDRJ

Imediato

CDRJ, TPAR e Pre-feitura
Municipal de Angra dos Reis

2020

ANTT, FCA, CDRJ, Prefeitura
Munici-pal de Angra dos Reis
e Prefeitura Municipal de
Rio Claro

Imediato

Não iniciado

5

6

Fomento à criação de um grupo de trabalho
para avaliar o impacto dos projetos de
duplicação da av. Ayrton Senna e de
implantação da ciclovia CicloAtlântica no
acesso ferroviário ao Porto de Angra dos Reis

Não iniciado

Fomento à execução do rebaixamento da
rodovia no acesso ao município de Angra dos
Reis

Não iniciado

8

Fomento à criação de um grupo de estudos
para avaliar a retomada de operação do
modal ferroviário

Não iniciado

Item

Descrição da ação

Status

Responsável

Prazo
recomendado

13

Renovação do quadro de funcionários da
CDRJ

Não iniciado

CDRJ

2 anos

14

Compatibilização e adequação das áreas
do Porto Organizado de Angra dos Reis
pertencentes à CDRJ

Não iniciado

CDRJ, Ministério da
Infraestrutura e interação
com a prefeitura

Ação contínua

Meio Ambiente
15

Consolidação e manutenção de um núcleo
ambiental e de saúde e segu-rança do
trabalho no Porto de Angra dos Reis

Iniciado

CDRJ

Ação contínua

16

Implantação do SGI de meio ambiente e de
saúde e segurança do trabalho no Porto de
Angra dos Reis

Não iniciado

CDRJ

2 anos

17

Implantação e continuidade dos planos e
programas de monitoramentos am-bientais

CDRJ, TPAR e TUPs

Ação contínua

18

Fortalecimento do diálogo com órgão
licenciador e da atuação da Autoridade
Portuária

CDRJ, TPAR, TUPs e Inea

Ação contínua

19

Fomento à realização de parcerias entre CDRJ,
TPAR, TUPs e órgãos inter-venientes, visando Não iniciado
à conservação da biodiversidade local

CDRJ, TUPs, Prefei-tura
Municipal de Angra dos Reis
e Inea

Ação contínua

20

Manutenção do atendimento à legisla-ção
de gerenciamento de riscos, aten-dimento
a emergências e de saúde e segurança do
trabalhador e implanta-ção dos programas
faltantes

Iniciado

CDRJ, TPAR e TUPs

Ação contínua

2025

Ao DER-RJ e ao Governo
do Estado do Rio de
Janeiro cabem a execução
de melhorias ine-rentes
à segurança viária e
trafegabili-dade na
rodovia. À CDRJ, ao TPAR
e ao TUP Brasfels cabe
o acompanhamento de
estudos, proje-tos e obras

Realização das obras de duplicação da Av.
Ayrton Senna e readequação viária da Av.
Caravelas

7

Ao DNIT cabe a execução
de melho-rias visando aumentar a capacida-de, bem
como adequar a pavimentação e a sinaliza-ção da
rodovia. À CDRJ, ao TPAR
e ao TUP Brasfels cabe
o acompanhamento de
estudos, proje-tos e obras
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Gestão Portuária
9

Implantação de uma sistemática de custeio da
Autoridade Portuária

Não iniciado

CDRJ

1 ano

10

Elaboração de um Plano de Ação para
equilibrar receitas e gastos da CDRJ

Não iniciado

CDRJ

1 ano

11

Elaboração de relatórios contábeis individuais
para os portos da CDRJ

Não iniciado

CDRJ

1 ano

12

Atualização do PDZ de Angra dos Reis e
arrendamento de áreas potenciais

Iniciado

CDRJ e Ministério da
Infraestrutura

Ação contínua

Não iniciado

Porto-cidade

21

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

Não iniciado

CDRJ, TPAR, TUPs, Prefeitura
Munici-pal de Angra dos Reis
e Governo do Estado do Rio
de Janeiro

Ação contínua

22

Fomento e participação no processo de
atualização do Plano Diretor de Angra dos
Reis

Não iniciado

Prefeitura Munici-pal de
Angra dos Reis, CDRJ, TPAR
e TUPs

Ação contínua

23

Fomento e participação no processo de
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
(PMU) de Angra dos Reis

Não iniciado

CDRJ, Prefeitura Municipal
de Angra dos Reis, TUPs e
TPAR

Ação contínua

CDRJ, TPAR e TUPs

Ação contínua

Acompanhamento, fomento e manu-tenção
de iniciativas socioambientais com as
24
Iniciado
comunidades no entorno do Complexo
Portuário
Tabela 5 – Plano de Ações do Complexo Portuário de Angra dos Reis
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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