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INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca é uma 
iniciativa da Secretaria Nacional de Portos (SNP) do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), no âmbito da 
estruturação do planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 
12.815/2013 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.

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de 
Areia Branca 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 das melhores alternativas para superar os gargalos identificados, 
visando à eficiente atividade do Complexo Portuário.

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 estudo, 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 Areia Branca, 
indicando os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de 
carga, sentido de movimentação e tipo de navegação para o ano-base 2016, 
considerado no estudo. Além disso, é apresentado o histórico de movimentação 
das mercadorias relevantes no Complexo Portuário para os últimos cinco anos, 
detalhado por carga relevante, identificando o sentido da movimentação, as 
origens e os destinos mais frequentes e a taxa de crescimento para cada carga 
avaliada. Essa seção também apresenta as principais informações que balizaram a 
projeção de demanda e os valores previstos de movimentação até o ano de 2060. 

• Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações 
cadastrais acerca da infraestrutura das instalações portuárias que compõem o 
Complexo Portuário de Areia Branca, abrangendo análises sobre obras de abrigo, 
estruturas de acostagem, equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços 
oferecidos e a descrição de melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma 
forma, são apresentados os indicadores operacionais, as premissas e os critérios 
considerados para o cálculo da capacidade portuária de cais e de armazenagem. A 
partir da comparação entre a demanda projetada para cada instalação e os valores 
de capacidade portuária calculados para cada uma dessas, são apresentados os 
eventuais déficits de capacidade.
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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 Areia Branca. 
Na sequência é descrito o processo de elaboração do modelo de simulação, que 
é utilizado para a definição da capacidade do acesso aquaviário. São abordadas 
também a frota atual e a frota que deverá frequentar o Complexo Portuário no 
horizonte de análise, de modo a comparar demanda e capacidade do acesso.

• Aspectos ambientais: a seção tem como propósito construir um panorama 
sobre a influência do Complexo Portuário no meio em que está inserido, com 
foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é 
realizada a caracterização da situação ambiental do Complexo Portuário, seguida 
da avaliação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e também da situação do 
licenciamento ambiental das instalações que compõem o Complexo.

• Análise da relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão 
crítica de como o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no 
contexto urbano, ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão 
localizados, demonstrando a integração do porto 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 de gestão 
utilizados, as informações sobre o quadro de pessoal e sobre a situação financeira 
da Autoridade Portuária.

• Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e 
negativos do Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas, 
compreendendo tanto o ambiente interno do Complexo quanto o ambiente 
competitivo em que se encontra inserido.

• Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas 
necessárias para a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de 
atender, com nível adequado de serviço, à demanda direcionada ao Complexo, 
tanto atual como futuramente. São apresentados os prazos sugeridos para a 
operacionalização das ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhados no 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ). 
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Ressalta-se que neste Plano Mestre não são analisados os acessos terrestres, tendo em vista 
que o Terminal Salineiro de Areia Branca é um Porto-Ilha, cujo recebimento e expedição de 
cargas se dá exclusivamente pelo modal aquaviário (hidroviário e marítimo).

O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Areia Branca, compreende uma visão objetiva dos principais resultados 
alcançados pelas análises realizadas tanto no que se refere 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 quanto à organização do conteúdo que compõem o 
Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca.

• 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.

Assim, 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 Areia Branca e no Relatório de 
Metodologia, publicado no site da SNP/MTPA .

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/planos-mestres>.
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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 
Areia Branca, bem como em relação aos gargalos futuros que 
poderão vir a se manifestar, tendo em vista os pressupostos 
de movimentação futura estabelecidos.
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O Complexo Portuário de Areia Branca é composto pelo Terminal Salineiro de Areia Branca, mais 
conhecido como Porto-Ilha de Areia Branca, inaugurado em 1974 e administrado pela Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte (CODERN).

O Complexo Portuário localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, no município de Areia Branca. 
O Porto-Ilha está localizado a 10 M a nordeste do município de Areia Branca e a 30 M a noroeste do 
município de Macau. Além do Porto-Ilha, a CODERN possui uma área de apoio com dois píeres para 
embarque e desembarque de funcionários e visitantes e de cargas de abastecimento com origem ou 
destino ao Porto-Ilha. Essa área está situada no município de Areia Branca, às margens do Rio Mossoró. 

A Figura 1 indica a localização do Complexo Portuário.

O COMPLEXO PORTUÁRIO

Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Areia Branca. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)



MOVIMENTAÇÃO ATUAL
Nos anos de 2016 e 2017, foram movimentadas, respectivamente, 4,2 e 3,9 
milhões de toneladas de sal no Complexo Portuário (CODERN, 2017; ANTAQ, 
2017b). Em 2017, esse volume correspondeu a:

• 1,9 milhão de toneladas desembarcadas: carga originada nas salinas de 
Areia Branca, Mossoró e Macau, que são transportadas até o Porto-Ilha em 
barcaças, cujo tipo de navegação é denominado Apoio Portuário.

• 2,0 milhões de toneladas embarcadas: 47% na navegação de longo curso e 
53% na navegação de cabotagem. 

Esse Complexo caracteriza-se por ser o principal porto brasileiro na 
movimentação de sal, representando quase 100% dos embarques dessa carga.

Para além do consumo humano, o sal é amplamente utilizado para outros 
fins, tendo aplicações nas indústrias química, farmacêutica e alimentícia, bem 
como na pecuária, no processo de extração de petróleo e na fabricação de 
ração animal (HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S.A., [201-]). No Brasil, 
a indústria química é um dos principais demandantes da produção de sal, 
com participação relativa de 31% em 2014. Seguida dessa, os demais setores 
consumidores foram: consumo humano e animal, agricultura e alimentos 
(participação relativa de 27%), frigoríficos, curtumes, charqueadas, indústrias 
têxtil e farmacêutica, prospecção de petróleo e tratamento de água, com 
participação de 24%. Os 18% restantes foram demandados por outros setores 
industriais e distribuidores (DNPM, 2016).

O processo de extração do sal, conforme Figura 2, ocorre nas fazendas de sal 
(salinas) localizadas no estado do Rio Grande do Norte, sendo o produto destinado 
tanto ao mercado interno, quanto ao mercado externo. No mercado interno, a carga 
pode ser transportada através do modal rodoviário ou por meio da navegação de 
cabotagem, cujos embarques ocorrem no Terminal Salineiro de Areia Branca, de 
onde também partem os navios de longo curso. O transporte da carga entre as 
salinas e o Porto-Ilha é realizado em barcaças por meio da navegação hidroviária 
nos rios Mossoró (município de Areia Branca) e Açu (município de Macau), e 
também a partir do município de Galinhos. Essas operações são responsáveis pelos 
registros de desembarque de carga denominados apoio portuário.

Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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Figura 2 – Processo produtivo do sal. Fonte: Salina Diamante Branco (2012). Elaboração: SNP/MTPA (2018)

A Figura 3 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do Complexo Portuário por 
tipo e sentido de navegação. 

No período observado, entre os anos de 2012 e 2017, houve um incremento de 96% no volume 
movimentado no Porto-Ilha, apresentando uma taxa média de crescimento de 17% ao ano. Com 
relação aos tipos de navegação, entre 2012 e 2016, os embarques de longo curso tiveram maior 
expressividade no crescimento, apresentando uma taxa média de crescimento de 76% ao ano, 
com um incremento de 813% nos volumes. Tal impulso no comércio exterior pode ser explicado 
principalmente pelo crescimento da demanda dos Estados Unidos: os envios ao país apresentaram 
um acréscimo de 92% entre os anos de 2014 e 2016 (ALICEWEB, 2017 ), devido principalmente às 
fortes nevascas ocorridas no período, as quais demandam o uso do sal para auxiliar no derretimento 
da neve. Já entre 2016 e 2017, as exportações apresentaram queda de 11,6%, enquanto a navegação 
de cabotagem expressou crescimento de 37,3%. A predominância do mercado doméstico nos 
embarques do Complexo Portuário é também prevista nos cenários futuros.
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Figura 3 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Areia Branca (2012-2017) 
Fonte: CODERN (2017) e ANTAQ (2017b).  Elaboração: SNP/MTPA (2018)
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Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Até o final do período de planejamento, espera-se um incremento de 86% no 
volume movimentado entre 2017 e 2060 e a principal tendência esperada é 
a elevação dos volumes embarcados na navegação de cabotagem com taxas 
superiores à de longo curso. 

A Figura 4 mostra a consolidação da projeção de demanda para o Complexo 
Portuário de Areia Branca.

Até 2060, espera-se que a demanda para o Complexo 
apresente taxa média de crescimento de 1,0% ao ano, 

alcançando um total de 7,3 milhões de toneladas

Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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Figura 4 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Areia Branca. 
Elaboração: SNP/MTPA (2018)
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo 
agregado, para o Complexo Portuário de Areia Branca, estão ilustrados na Figura 5.

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 2,1% ao ano, 
entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,3% ao ano; já no cenário pessimista, tem-
se crescimento médio anual de 0,7% no mesmo período. 

Figura 5 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Areia Branca, observado (2016 e 2017) e projetado 
(2020-2060) – em milhares de toneladas.  Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)

O Gráfico 1 apresenta a projeção de demanda do Terminal Salineiro de Areia Branca. Do total 
projetado de embarques em 2060, 60% correspondem à navegação de cabotagem, que deve 
apresentar maior crescimento (1,6% ao ano) comparativamente à navegação de longo curso 
(0,3% ao ano). A maior expressividade dos embarques de cabotagem está relacionada à 
perspectiva de aumento da participação no mercado nacional frente à concorrência do produto 
chileno, o que pode impulsionar os volumes movimentados por esse tipo de navegação. 
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Gráfico 1 – Projeção de demanda de sal no Complexo Portuário de Areia Branca: valores históricos (2012-2017) e projetados (2020-2060).  
Fonte: CODERN (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)
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Na navegação de longo curso, os principais países de destino do Complexo Portuário 
de Areia Branca em 2017 foram: Estados Unidos, como destino de 46% dos volumes 
exportados; Nigéria, com participação relativa de 43%; e Camarões, com 11% (ALICEWEB, 
2017). Desde 2014, esses países se constituem como principais importadores do sal 
brasileiro, com Nigéria e Camarões tendo iniciado suas importações já em 2013. Em termos 
do comércio mundial, os Estados Unidos são o principal importador de sal, seguido por 
alguns países asiáticos (Japão, China e Coreia do Sul) (COMTRADE, 2017). Nos países 
africanos o sal iodado é destinado ao consumo humano, enquanto que a demanda 
estadunidense é também destinada ao derretimento de gelo acumulado nas ruas e vias do 
país durante o inverno.

Já em relação à navegação de cabotagem, do volume total movimentado em 2017, os 
principais portos de destino foram: Santos, Paranaguá e Vitória, com participações relativas 
de 55%, 18% e 9%, respectivamente (ANTAQ, 2017b). De acordo com informações coletadas 
durante a realização de visita técnica ao Complexo, historicamente, alguns dos estados 
importadores costumam ser Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

CONCORRÊNCIA COM O SAL CHILENO

O sal chileno concorre no mercado nacional com a produção do Rio Grande do Norte. 
Em 2017, foi importado 1 milhão de toneladas de sal, das quais 98% tiveram o Chile 
como origem (ALICEWEB, 2017). O Chile é o nono produtor (DNPM, 2016), terceiro 
maior exportador mundial (COMTRADE, 2017) e conta com resoluções do Acordo de 
Complementação Econômica nº 35 (ACE 35) e do seu Quinto Protocolo Adicional para a 
obtenção de vantagens acerca do custo final do produto chileno em comparação ao sal 
extraído no Rio Grande do Norte. O ACE 35 propicia isenção na alíquota de importação, 
enquanto que o Quinto Protocolo isenta o sal chileno do Adicional de Frete para Renovação 
da Marinha Mercante (AFRMM) (BRASIL, 2017). Com isso, o valor médio do sal chileno 
exportado ao Brasil é de US$ 18,70 por tonelada, enquanto que o preço médio do produto 
brasileiro exportado para outros mercados é de US$ 22,00 por tonelada. 

A fim de minimizar os impactos de tais medidas, atualmente, o governo brasileiro prorrogou 
a isenção do AFRMM no transporte de mercadorias cuja origem ou destino final sejam portos 
localizados nas Regiões Norte ou Nordeste (AGÊNCIA SENADO, 2017). Os produtores do 
Rio Grande do Norte também são beneficiados por reduções no Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias a Serviços (ICMS), concedido pelo estado (MAINARA, 2016). Além disso, a 
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) tem desenvolvido estudos para a verificação da 
existência de dumping nas exportações do sal chileno para o Brasil (BRASIL, 2017), visando a 
necessidade ou não da adoção de medidas cabíveis à reversão desse tipo de política comercial.

O Complexo Portuário de Santos e o de Imbituba foram os principais destinos do sal 
importado do Chile em 2016, com participações relativas de 45% e 33%, respectivamente 
(ALICEWEB, 2017). 
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DEMANDA X CAPACIDADE

O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário 
de Areia Branca em atender à demanda prevista em termos 
de instalações portuárias e acesso aquaviário, 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. 

Ressalta-se que, constituído por uma estrutura em alto mar, o 
Terminal Salineiro de Areia Branca não possui acessos terrestres. 
Todo o recebimento e expedição de cargas são realizados através 
do modal aquaviário.

Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil



25COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

O Terminal Salineiro de Areia Branca é constituído por uma ilha artificial com instalações para 
armazenar o sal, proveniente principalmente das salinas de Areia Branca, Mossoró e Macau, e para 
efetuar o embarque do produto em navios. 

As estruturas de acostagem do Terminal Salineiro de Areia Branca são compostas por um cais 
destinado ao descarregamento de barcaças e um conjunto de dolfins destinado ao embarque de 
sal nos navios, conforme ilustra a Figura 6. 

O cais de barcaças tem 244 metros contínuos de comprimento acostável e possui dois berços de 
atracação para as barcaças. Segundo a CODERN ([201-]), a estrutura dos dolfins de embarque 
comporta um navio por vez, com calado máximo recomendado de 11 m, comprimento máximo de 
230 m e Tonelagem de Porte Bruto (TPB) de 75.000 t. Há restrições com relação ao carregamento 
de navios em virtude de chuvas ou incidência de ventos acima de 60 km/h. Conforme informado 
em visita técnica, devido ao estado de conservação dos dolfins 2, 3 e 4, foi identificada a 
necessidade de adequação/investimento.

Quanto às instalações de armazenagem do Porto de Areia Branca, também apresentadas na 
Figura 6, grande parte da superfície descoberta do terminal compõe o pátio de estocagem de sal, 
com 19.500 m² de área e 150 mil t de capacidade estática. Em decorrência do limite de altura que a 
correia dos descarregadores de barcaças pode atingir, as pilhas possuem altura máxima de 14 m.

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

Figura 6 – Localização dos trechos de cais e armazenagem do Terminal Salineiro de Areia Branca.  Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)
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A Figura 7 exibe a localização dos píeres da parte continental do Terminal Salineiro de 
Areia Branca.

O acesso ao Porto-Ilha deve ser, necessariamente, realizado a partir da área continental 
da CODERN mostrada na Figura 7, garantindo o controle total de pessoas e mercadorias 
que acessam a instalação offshore. Nessa área estão dispostas todas as instalações da 
Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca (GERTAB) destinadas à manutenção e 
operacionalização do terminal.

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. 

Parâmetros considerados no cálculo:

• O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido 
entre a saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço. Para fins 
de cálculo, foi adotado o valor 30 minutos para as barcaças e 3 horas para os navios.

Figura 7 – Instalações de acostagem da parte continental do Terminal Salineiro de Areia Branca. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)
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• A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia 
diretamente com o regime operacional de cada terminal e, no caso do Terminal 
Salineiro de Areia Branca, a operação pode ocorrer durante 24 horas por dia, nos 
364 dias considerados operacionais no ano.

• O índice de ocupação admitido para um trecho de cais, quando não se aplica 
um modelo específico de filas, é calculado por meio do respectivo número de 
berços disponíveis. Para a situação de um trecho de cais com um único berço, 
o índice de ocupação admissível é de 65%; para dois berços, esse índice é de 
70%; para três berços, 75%; e para quatro ou mais berços, o valor adotado é de 
80%. Assim, como o trecho de cais de desembarque possui dois berços, o índice 
de ocupação admissível é de 70%. Já para o trecho de cais composto pelos 
dolfins de embarque, adotou-se 75% como índice de ocupação admissível em 
virtude da dinâmica operacional do terminal que, por ser bastante específica e 
especializada, permite uma taxa de ocupação superior aos valores de referência.

Nesses termos, as capacidades são calculadas considerando o arranjo operacional 
atual existente para a movimentação de cargas. Os indicadores utilizados para o cálculo 
da capacidade foram validados conforme constam na Tabela 1, e calculados a partir da 
base de dados da ANTAQ no ano base do estudo (2016).

Indicador Desembarque de sal Embarque de sal

Lote médio (t/embarcação) 1.206 36.384

Lote máximo (t/embarcação) 3.255 47.261

Produtividade média (t/h de 
operação) 262 404

Tempo médio de operação (h) 5,4 94

Tempo inoperante médio (h) 0,6 5,4

Tempo médio de atracação (h) 6,0 99,4

Tabela 1 – Indicadores operacionais. Fonte: ANTAQ (2017a). Elaboração: SNP/MTPA (2018).

Considerando a infraestrutura atual, os indicadores operacionais calculados e os 
parâmetros de cálculo apresentados anteriormente, a demanda esperada para o Terminal 
Salineiro de Areia Branca tende a superar a capacidade de movimentação de cais entre 
os anos 2020 e 2025, tanto no sentido de embarque (Gráfico 2) quanto no sentido de 
desembarque (Gráfico 3). 
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CAIS DE BARCAÇAS: CAPACIDADE DE DESEMBARQUE DE SAL 

DOLFINS: CAPACIDADE DE EMBARQUE DE SAL 
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Gráfico 2 - Capacidade de desembrque do cais de barcaças. Elaboração: SNP/MTPA (2018)

Gráfico 3 - Capacidade de movimentação dos dolfins de embarque. Elaboração: SNP/MTPA (2018)

A capacidade é calculada assumindo um índice máximo de ocupação admissível de 
70% no cais de barcaças e de 75% nos dolfins de embarque. Entretanto, considerando 
a dinâmica de atracações do terminal, pode-se considerar maiores índices de ocupação 
admissíveis, assim, o déficit de capacidade de cais pode ser adiado, conforme 
detalhado a seguir.
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CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

A armazenagem do sal é realizada no pátio do Terminal Salineiro de Areia Branca, o qual 
dispõe de uma capacidade estática total de 150.000 t. Em visita técnica, foi informado um 
número médio de giros mensais da carga de dois giros ao mês. Portanto, foi considerado 
um total de 24 giros anuais, resultando em uma capacidade dinâmica de armazenagem 
de 3,6 milhões de toneladas/ano.

• Embarque:

• Índice de ocupação: 75% – capacidade: 2,42 mi de t/ano – déficit esperado em: 2020;
• Índice de ocupação: 80% – capacidade: 2,58 mi de t/ano – déficit esperado em: 2023;
• Índice de ocupação: 85% – capacidade: 2,75 mi de t/ano – déficit esperado em: 2030;
• Índice de ocupação: 90% – capacidade: 2,91 mi de t/ano – déficit esperado em: 2036.

• Desembarque:

• Índice de ocupação: 75% – capacidade: 2,77 mi de t/ano – déficit esperado em: 2029;
• Índice de ocupação: 80% – capacidade: 2,96 mi de t/ano – déficit esperado em: 2036;
• Índice de ocupação: 85% – capacidade: 3,14 mi de t/ano – déficit esperado em: 2043;
• Índice de ocupação: 90% – capacidade: 3,33 mi de t/ano – déficit esperado em: 2049.

A capacidade dinâmica de armazenagem calculada para o 
terminal deve ser suficiente para atender a demanda projetada 

durante todo o horizonte de planejamento. 

O canal de acesso aquaviário correspondente ao Terminal Salineiro de Areia 
Branca possui 15 km de extensão e 400 m de largura mínima. As regiões com menor 
profundidade possuem 11 m e o calado máximo autorizado é de 10,2 m mais a variação 
do nível da maré, que em média corresponde a 1,88 m. Já o canal relativo aos acessos 
de barcaças situa-se na barra do Rio Mossoró, admitindo apenas embarcações com 
calado inferior a 3,5 m (BRASIL, 2008 ).

A Figura 8 apresenta a configuração do canal de acesso do Terminal Salineiro de 
Areia Branca.

ACESSO AQUAVIÁRIO
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Figura 8 – Acesso aquaviário do Terminal Salineiro de Areia Branca. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)

Durante o ano de 2016, o Terminal Salineiro de Areia Branca teve um total de 1.828 acessos, 
sendo 1.771 atracações feitas por embarcação de apoio portuário (barcaça). Os demais acessos 
correspondem aos navios que fazem navegação de longo curso e cabotagem. Para a estimativa 
da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Areia Branca, 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. Entretanto, é importante mencionar que não é realizada a projeção do perfil da 
frota futura de barcaças.

Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

• Navios de longo curso: todos esses acessos foram realizados por embarcações do 
grupo graneleiros ou outros das classes Handysize, Handymax e Panamax. A maior 
embarcação que frequentou o Terminal Salineiro de Areia Branca no ano-base foi 
da classe Panamax, que detém porte bruto de 58.018 TPB, e a embarcação média, 
que detém porte bruto igual a 50.341 TPB, também foi da classe Panamax. Entre os 
anos de 2020 e 2045, espera-se uma diminuição da incidência de navios da classe 
Handysize e um aumento da incidência de navios das classes Handymax e Panamax.

• Navios de cabotagem: todos esses acessos foram realizados por embarcações do 
grupo graneleiros ou outros das classes Handysize, Handymax e Panamax, sendo 
que a maior embarcação a atracar no terminal foi da classe Panamax, que detém 
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porte bruto igual a 57.836 TPB, e a embarcação média foi a Handymax, com porte 
bruto igual a 38.395 TPB. No período projetado, espera-se um decréscimo dos 
acessos de navios das classes Handysize e Handymax e um aumento gradual da 
demanda dos navios da classe Panamax.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação considera os 
processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de embarque de prático. 
O modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que acessam o Complexo 
Portuário de Areia Branca estão sujeitos a regras e premissas listadas a seguir:

• Todo o canal de acesso é operado em monovia, permitindo a manobra de apenas 
um navio por vez em todo o canal. Caso o canal esteja ocupado, outro navio 
deverá aguardar até que o trecho esteja totalmente livre.

• A navegação noturna não é permitida ao longo do canal de acesso ao Complexo.

• As manobras de atracação, bem como a navegação na entrada do canal de acesso, 
não são restritas por conta do nível da maré.

• As manobras de desatracação, bem como a navegação de saída do canal de 
acesso, só poderão ser realizadas em maré enchente.

• Devido às configurações do canal de aproximação e da bacia de evolução, a 
velocidade máxima permitida dentro do canal de acesso é de 6 nós (BRASIL, 2017).

• A distribuição de probabilidade utilizada para o intervalo entre chegadas é 
exponencial para todos os destinos.

• O perfil de frota adotado para o ano de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise da 
base de dados de atracação do Terminal Salineiro de Areia Branca, disponibilizada pela 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). As características e dimensões 
das embarcações são obtidas através da International Maritime Organization (IMO) das 
embarcações. Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060 considera-se o perfil de  
frota projetado.

• A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em 
função da posição geográfica do terminal, e a média obtida foi de 12 horas. Essa é 
a duração dos períodos diurno e noturno considerada pelo modelo.

• As componentes harmônicas utilizadas para o cálculo da maré foram obtidas da 
tabela 098 da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para a estação maregráfica de 
Areia Branca – Terminal Salineiro  (FEMAR, [199-]).  

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

• A maré meteorológica não é considerada no modelo.

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

• O tempo de navegação do ponto de embarque do prático ao Terminal Salineiro 
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de Areia Branca, considerando a manobra para atracação, foi estimado em 
duas horas. O tempo de navegação para a saída, considerando a manobra de 
desatracação, também foi estimado em duas horas.

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

Figura 9 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário . Elaboração: SNP/MTPA (2018)

1. CHEGADA DE NAVIOS

• A chegada de navios é um processo estocástico, representado por uma 
distribuição exponencial, conforme o tempo entre as chegadas para cada uma das 
mercadorias movimentadas no terminal.

• O perfil da frota (atual ou projetado) define os percentuais de cada classe de navio 
que demanda o Terminal Salineiro de Areia Branca.

2. VERIFICAÇÕES PARA ATRACAÇÃO NOS BERÇOS

• Caso sejam atendidas as exigências específicas para a atracação, os navios 
prosseguem em direção aos berços.

• Caso não seja permitida a atracação, o navio aguarda nos fundeadouros e busca o 
próximo intervalo de tempo no qual a manobra de atracação será permitida.

3. VERIFICAÇÃO PARA DESATRACAÇÃO DOS BERÇOS

• Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as condições para 
desatracação.
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Figura 10 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e de saída dos navios – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário 
de Areia Branca. Elaboração: SNP/MTPA (2018)

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

• Caso seja permitida a desatracação, o navio segue a navegação na direção de 
saída, deixando o modelo de simulação.

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao Complexo 
Portuário de Areia Branca está representado no fluxograma apresentado na Figura 10
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A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso 
aquaviário ao Complexo Portuário de Areia Branca pode ser verificada no Gráfico 4.

Não são esperados déficits de capacidade do acesso aquaviário. 

2010 2020 2030 2040 2060Ac
es

so
s 

ao
 C

om
pl

ex
o 

P
or

tu
ár

io
 (n

av
io

s)

Demanda Tendencial Capacidade  do Complexo Portuário

2050
-

500

1000

1500

2000

1500 1500 1500 1500 1500

Gráfico 4 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Areia Branca.  
Elaboração: SNP/MTPA (2018)

Não são esperados déficits de capacidade do acesso aquaviário. 
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Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas para 
as instalações portuárias, o acesso aquaviário e os acessos 
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia 
Branca 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.

Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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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 ).

As características específicas das regiões nos entornos das instalações portuárias no 
município de Areia Branca, assim como os impactos decorrentes da interação entre as 
atividades do Complexo Portuário e a cidade, são analisadas nesta subseção que se 
divide em: 

• Região central de Areia Branca e entornos, ilustrada na Figura 11. Essa região abriga os 
principais núcleos comerciais e de prestação de serviços do município. Por terem sido 
instaurados e mantidos nesse local desde a formação do município, a região possui 
relevante valor arquitetônico e cultural. No entorno da região central, encontram-se 
as instalações da CODERN, que prestam apoio e suporte ao Porto-Ilha, e uma praça 
administrada pela Autoridade Portuária que, além de servir como área de lazer, abriga 
eventos e festas voltados para a população local e para os turistas.

• Região das salineiras, ilustrada na Figura 12. As salineiras encontram-se dispostas 
não só no município de Areia Branca mas também nos municípios vizinhos e estão 
relacionadas com a dinâmica da região, uma vez que geram emprego e renda 
e influenciam na formação das principais estruturas econômicas, logísticas e 
paisagísticas do território. As barcaças que transportam o sal das salineiras, tanto 
de Areia Branca quanto de Grossos (RN) para o Porto Ilha, navegam, principalmente, 
pelo rio Mossoró e não apresentam nenhum conflito relevante com as áreas 
urbanas ou com a população local.

Vale lembrar que, devido ao fato de o Porto-Ilha estar localizado a 26 km da costa do município de 
Areia Branca, são analisadas as instalações da CODERN presentes no município e sua relação com 
a atividade salineira.

PORTO-CIDADE
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Figura 11 – Entorno da região central de Areia Branca. Fonte: CODERN (2010 ). Elaboração: SNP/MTPA (2018)

Figura 12 – Salinas em Areia Branca e Grossos. Fonte: Medeiros (201 1), Nascimento (2004 ) e Google Earth (2017). 
Elaboração: SNP/MTPA (2018).
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Quanto ao Zoneamento Municipal, as atividades das salineiras se desenvolvem em Zona de 
Interesse Agropecuário e Industrial (ZIAI) e estão distribuídas pelo território do município, 
estando próximas a áreas da Zona de Preservação Ambiental (ZPA), às margens do Rio 
Mossoró e de seu estuário (AREIA BRANCA, [2006]  ). O Porto-Ilha, por estar localizado em 
mar aberto a 10 M a nordeste do município de Areia Branca (BRASIL, 2017 ), não apresenta 
relação com o Zoneamento Municipal. 

Quanto à presença de comunidades tradicionais no entorno do Complexo Portuário, 
destacam-se os seguintes pontos:

• No município de Areia Branca, não foram constatadas comunidades tradicionais 
indígenas e quilombolas a uma distância das instalações portuárias considerada 
como relevante para a análise2. 

• No estado do Rio Grande do Norte são verificadas 23 comunidades remanescentes 
de quilombos (CRQ), certificadas pela Fundação Cultural Palmares (2018  ), todas 
acima do raio considerado como relevante para a análise.

• Em razão de o desenvolvimento histórico do município de Areia Branca estar 
intrinsicamente ligado à atividade de extração do sal marinho, foram identificados 
pequenos núcleos pesqueiros. Há, para suporte local das atividades pesqueiras, a 
Colônia de Pescadores Z – 08 e um Centro de Apoio à Pesca.

Com o intuito de atenuar os impactos causados pela atividade portuária, minimizando, assim, os 
conflitos com a comunidade local, são realizadas políticas, programas, ações e projetos em prol 
da população e do meio ambiente nas localidades em que o Complexo Portuário está inserido. A 
CODERN, em parceria com a Prefeitura Municipal de Areia Branca, mantém uma praça no município, 
destinada à realização de diferentes atividades por variados grupos. De acordo com dados da 
CODERN, existem projetos que são desenvolvidos no local em conjunto com a comunidade que 
fortalecem a relação benéfica do porto com a cidade.

A busca pela integração no planejamento, gestão e operações das políticas 
urbanas e portuárias é essencial para a harmonização da relação porto–cidade. 
Acredita-se que em muitos casos a melhoria da comunicação e ações conjuntas 
entre o Poder Público Municipal e a Autoridade Portuária podem contribuir para 
essa integração.

2 Para análise, foi estabelecida a distância de referência de 8 km das instalações portuárias para as comunidades indígenas e quilombolas, 
estabelecida na Portaria Interministerial n° 419, de 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011).

MEIO AMBIENTE 
 
O Terminal Salineiro de Areia Branca ainda não está regularizado ambientalmente, de 
acordo como Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002 ). O processo de regularização iniciou 
em 2007 com Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), 
órgão licenciador estadual, e passou para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão federal, em 2009. Como o processo continua 
em andamento pelo Ibama, a CODERN aguarda a atualização do Termo de Referência 
(TR) para a elaboração de um estudo ambiental e para prosseguir com a regularização. 
Entretanto, o Terminal Salineiro de Areia Branca sofreu embargo por parte da Diretoria 
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de Licenciamento Ambiental (DILIC) do Ibama em julho de 2018, devido à constatação de 
irregularidades durante uma vistoria no Porto-Ilha.

O Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) para a regularização do terminal foi elaborado 
em 2007, e o TR do Ibama para a elaboração de um Plano de Controle Ambiental (PCA) 
foi elaborado em 2012. Desde esse período, o processo não teve continuidade, tornando 
tais documentos defasados para a realização de um diagnóstico ambiental do terminal. 
Assim, o novo TR definirá qual será o estudo ambiental realizado e o escopo necessário 
para os planos e programas ambientais. 

Nesse contexto, os planos e programas ambientais planejados em 2007 não estão sendo 
realizados, de forma que a CODERN aguarda o TR para a contratação de uma empresa 
para a elaboração do estudo, atualização e reestruturação dos programas. 

Em relação ao gerenciamento de resíduos, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
(PGRS) do terminal está sendo atualizado, porém a CODERN já realiza o descarte 
adequado dos materiais. 

Para o atendimento a emergências, os planos estão sendo atualizados, inclusive o 
Plano de Emergência Individual (PEI), além disso, o terminal possui estrutura física e 
equipamentos para situações emergenciais. 

Em relação ao gerenciamento de efluentes, o terminal tem à disposição uma Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE), e seu monitoramento também não está sendo realizado 
pois a CODERN aguarda as definições do Ibama para a contratação da empresa. 

A gestão ambiental do terminal está em fase de consolidação, de forma que o SGA ainda 
não está estruturado, e, portanto, não há previsão de certifica-lo com a ISO 14001. 

Por fim, destaca-se que a CODERN está buscando a adequação do terminal perante as 
legislações ambientais, de forma a melhorar o sistema de gestão ambiental, associado 
a metas graduais de qualidade ambiental. 

GESTÃO PORTUÁRIA
 
A CODERN caracteriza-se como uma empresa pública sob a forma de sociedade anônima, 
vinculada à SNP/MTPA, regendo-se por seu Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 

O objeto social da CODERN consiste em exercer as funções de Autoridade Portuária no 
âmbito dos portos organizados no estado do Rio Grande do Norte, sob sua administração 
e responsabilidade, em consonância com as políticas setoriais formuladas pela SNP/MTPA. 
Além disso, a CODERN também pode exercer funções de Autoridade Portuária em Portos 
Organizados localizados em outros Estados Federativos, desde que receba delegação do 
Governo Federal por meio da assinatura de convênios de delegação.

No Terminal Salineiro de Areia Branca, foi identificado que a CODERN executa todas as 
atividades portuárias, desde a movimentação e armazenagem de mercadorias até o 
provimento da infraestrutura e da superestrutura necessárias às operações. Portanto, a 
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atividade portuária apresenta um caráter predominantemente público, sendo caracterizada 
pelo modelo de gestão service port (WORLD BANK, 2007 ). Cabe salientar que, segundo o The 
World Bank (2007), esse modelo de gestão tem se tornado gradativamente obsoleto, havendo 
uma forte tendência de transição para o modelo landlord. Apesar disso, o modelo service port 
ainda é encontrado em alguns portos, sobretudo de países em desenvolvimento. 

Assim, quanto à exploração do espaço portuário, a operação portuária em Areia 
Branca é integralmente pública, não havendo contratos com a iniciativa privada para 
a exploração do espaço portuário. Cabe salientar que, embora a CODERN tenha a 
intenção de arrendar o Terminal Salineiro de Areia Branca, até o ano de 2016 não havia 
registros de manifestações de interesse em tal arrendamento.

  Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de 
informações gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 13 consolida o 
diagnóstico a respeito das características gerais observadas.

Através de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de 
recursos humanos adotados, foram identificados os seguintes aspectos, de acordo com 
o questionário on-line de 2017:

• Há 115 funcionários alocados no Terminal Salineiro de Areia Branca.

• Há predominância no setor de operação do terminal, formado sobretudo por 
pessoal alocado nos cargos de auxiliar e técnico portuário, e pela gerência do 
Terminal Normal3.

• 100% dos cargos são efetivos.

• 50% dos colaboradores possuem ensino médio completo e 13% possuem 
educação superior completa.

Figura 13 – Planejamento estratégico e comercial da CODERN. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de 
questionário on-line (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018

3 Gerência do Terminal Normal: trata-se do pessoal que fica em terra, sem exposição a riscos.
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• A CODERN informou que implementa periodicamente planos de demissão 
assistida.

A CODERN conta com um programa de desenvolvimento de pessoas, o qual é elaborado 
anualmente pelo setor de Recursos Humanos (RH) da companhia. A Figura 14 apresenta 
o diagnóstico do programa de capacitação da CODERN. 

Figura 14 – Processo e características do Programa de Capacitação da CODERN. Fonte: Dados obtidos por meio da 
aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2018)

Por fim, foi feita uma análise financeira da Autoridade Portuária, entre os anos 2012 
e 2016, por meio de indicadores financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura 
tarifária e plano de investimentos. Ressaltam-se os seguintes pontos:

• Os indicadores de liquidez imediata e correta da CODERN apresentaram queda 
entre 2012 e 2016. A partir de 2014, o indicador de liquidez imediata passou a 
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ter valores abaixo de 1, demonstrando que a empresa tem valores de passivos 
circulantes maiores que seus ativos disponíveis em caixa. Quanto ao índice de 
liquidez geral, os valores estavam abaixo de 1 em todos os anos observados, o que 
significa que a empresa pode sofrer problemas de liquidez e solvência.

• O índice de endividamento geral ficou inferior a 1 durante o período de análise, 
o que indica uma dependência de capitais de terceiros relativamente baixa. 
No entanto, esse indicador aumentou de 0,22 em 2012 para 0,37 em 2016. Já o 
indicador de imobilização do patrimônio líquido, por outro lado, permaneceu 
acima de 1 em todo o período analisado, o que pode vir a aumentar a 
dependência dos recursos de terceiros.

• Apesar de, na média, tanto o ativo total quanto o patrimônio líquido terem 
apresentado aumento de seus montantes, o lucro líquido da CODERN vem 
apresentando prejuízos crescentes ao longo dos anos, chegando ao valor 
negativo de R$ 132 mi em 2016. Dessa forma, devido ao valor do lucro líquido, os 
indicadores de rentabilidade dos investimentos e do patrimônio líquido foram 
negativos em todos os anos observados. 

• Os custos e as despesas que apresentaram maior aumento no período foram 
associados às contas Pessoal e Encargos, Serviços de Terceiros e Depreciação 
Direta, fazendo com que o aumento da receita de serviços prestados não fosse 
suficiente para garantir lucro para a empresa.

• Os investimentos realizados no Terminal Salineiro de Areia Branca por parte da 
Autoridade Portuária são empregados em adequações de instalações gerais e de 
suprimentos, e na manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas 
e equipamentos. Esses investimentos seriam subsidiados por aportes da União à 
CODERN, porém, com a baixa dos valores repassados, a CODERN vem utilizando 
recursos de custeio para investimentos.
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Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil



45COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

ANÁLISE 
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Areia Branca 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, também são 
levantadas as oportunidade e ameaças sob a perspectiva do 
ambiente externo, que compreende o contexto conjuntural ao 
qual o Complexo Portuário pertence e está sujeito. 
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Forças

Investimentos previstos para a ampliação do Terminal. Utilização de sistemas de informática e de gestão.

Capacidade de armazenagem suficiente para atender à 
demanda projetada para o Terminal.

Acompanhamento de resultados vinculados às diretrizes 
SNP/MTPA.

Capacidade do canal de acesso superior à demanda de 
atracações para todos os cenários nos horizontes futuros. Percentual máximo de cargos efetivos.

Núcleo ambiental da Autoridade Portuária estruturado. Eficiência no processo de capacitação.

Existência de planejamento estratégico e comercial na 
CODERN.

Fraquezas

Equipamentos com problemas operacionais. Falta de integração entre sistemas de gestão.

Infraestrutura de acostagem deficiente no berço de dolfins 
de embarque. Ausência de avaliação de eficácia no fluxo de capacitação.

Perspectiva de ocorrência de déficit na capacidade de cais. Ausência de sistema de custeio implantado na CODERN.

Licença Ambiental de Regularização de Operação (LRO) 
aguardando ação do órgão licenciador. Indicadores financeiros negativos da CODERN.

CODERN responsável pela superestrutura e pela operação 
do Terminal Salineiro de Areia Branca.

Oportunidades

Possibilidade de implementação do Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) e de Segurança e Saúde no Trabalho.

Possibilidade de arrendamento do Terminal Salineiro de 
Areia Branca.

Participação da CODERN na revisão do Plano Diretor do 
Município de Areia Branca.

Ameaças

Entrave do processo de regularização ambiental do 
Terminal.
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Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil



49COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste 
Sumário Executivo, construiu-se o Plano de Ações, 
apresentado na Tabela 2, que elenca todas as iniciativas 
necessárias para a adequação do Complexo Portuário 
em estudo no sentido de atender, com nível de serviço 
adequado, a demanda direcionada ao Complexo tanto  
atual quanto futuramente.



SUMÁRIO EXECUTIVO50

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

Item Descrição da ação Status Responsável Prazo
recomendado

Melhorias operacionais

1

Realização de estudo para avaliação 
das operações e da eficiência 
operacional para solucionar um 
possível déficit de capacidade

Não iniciado CODERN Até 2020

Investimentos portuários

2 Recuperação dos dolfins de 
embarque Iniciado CODERN 2 anos

Gestão portuária

3 Arrendamento do Terminal 
Salineiro de Areia Branca Em andamento CODERN e SNP/MTPA 2 anos

4
Integração dos sistemas em 
funcionamento ou em fase de 
implementação na CODERN

Não iniciado CODERN 1 ano

5
Implantação de uma sistemática 
para a avaliação da eficácia das 
capacitações da CODERN

Não iniciado CODERN 1 ano

6 Implantação de uma sistemática de 
custeio da autoridade portuária Não iniciado CODERN 1 ano

7 Busca de fomento à rentabilidade 
da CODERN Não iniciado CODERN 1 ano

Meio ambiente

8 Inserção da variável ambiental no 
planejamento portuário Não iniciado CODERN 2 anos

9
Implementação do Sistema de 
Gestão Integrada de Meio Ambiente 
e de Segurança do Trabalho

Não iniciado CODERN 3 anos

10 Regularização ambiental do 
Terminal Salineiro de Areia Branca Iniciado CODERN e Ibama 3 anos

11

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

Iniciado CODERN Ação contínua

12
Elaboração e implementação 
do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS)

Não iniciado CODERN 1 ano

13 Manutenção e monitoramento da 
estação de tratamento de efluentes Não iniciado CODERN 2 anos

Porto-cidade

14
Fomento e participação no processo 
de atualização do plano diretor do 
município de Areia Branca

Não iniciado CODERN e Prefeitura 
Municipal de Areia Branca Ação contínua

15

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

Iniciado

CODERN, Prefeitura 
Municipal de Areia Branca 
e Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte

Ação contínua

Tabela 2 – Plano de ações do Complexo Portuário de Areia Branca. Elaboração: SNP/MTPA (2018).
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Complexo Portuário de Areia Branca
Rio Grande do Norte, Brasil
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