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SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca,
situado no Rio Grande do Norte. No âmbito do planejamento portuário nacional, pode-se definir
como Complexo Portuário um Porto Organizado1 ou um conjunto constituído por, pelo menos,
um Porto Organizado e pelas instalações privadas situadas em suas proximidades, que
concorram com o Porto Organizado pela movimentação de cargas e/ou que compartilhem com
este os acessos terrestres e/ou aquaviário. O Complexo Portuário de Areia Branca é composto
pelo Terminal Salineiro de Areia Branca.
Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço da Secretaria Nacional de
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA) em cumprimento ao
estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao planejamento do setor portuário nacional.
O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pela SNP/MTPA, entra em
seu terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte ao Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil no planejamento do setor portuário nacional e na implantação de projetos de
inteligência logística portuária”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), representada pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a
SNP/MTPA. O primeiro ciclo foi deflagrado em 2010 e finalizado em 2012 com o
desenvolvimento do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e de Planos Mestres para 15
portos brasileiros. Entre 2012 e 2015, período do segundo ciclo de planejamento, foram
realizadas as atualizações do PNLP e dos 15 Planos Mestres desenvolvidos no primeiro ciclo,
bem como o desenvolvimento de Planos Mestres para os 22 portos que não estavam
compreendidos no escopo do primeiro ciclo.
Ressalta-se que a necessidade e importância da continuidade do planejamento e sua
hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 03,
de 7 de janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário,
definindo os seus instrumentos, bem como o escopo e a interdependência existente entre cada
um. Nesse tocante, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as
diretrizes do PNLP, assim como os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) portuários
devem ser elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.
Nesse contexto, o terceiro ciclo se desenvolve dentro de um arcabouço de
planejamento estruturado e articulado, de forma que seja garantida a integração entre os
instrumentos de planejamento, assim como perpetuada ao longo de todo o processo, a visão de
desenvolvimento do setor portuário preconizada pelo atual Marco Regulatório, estabelecida por
meio do PNLP.
No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de
decisões de investimento, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e
também em relação a ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que

1

Conforme a Lei nº 12.815, Porto Organizado é o bem público construído e aparelhado para atender a necessidades
de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo
tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de Autoridade Portuária (BRASIL, 2015).

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

3

envolvem a dinâmica portuária, com destaque para gestão portuária, meio ambiente, melhorias
operacionais e interação porto–cidade.
De modo mais específico, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca destaca
as principais características das instalações portuárias que pertencem ao Complexo, a análise dos
condicionantes físicos e operacionais, de seus impactos sobre o meio ambiente e sua interação com
os municípios circunvizinhos. Além disso, é composto pela projeção de demanda de cargas, pela
avaliação da capacidade instalada e de operação e, como principal resultado, discute as necessidades
e alternativas de expansão do Complexo Portuário para um horizonte de planejamento até 2060.
Ressalta-se que o detalhamento do escopo, dos métodos utilizados nas análises a serem realizadas no
Plano Mestre e a descrição das etapas e informações necessárias para o desenvolvimento das análises
apresentadas constam no Relatório de Metodologia dos Planos Mestres2.
Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia
Branca”, pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução
Descentralizada nº 01/2015, firmado entre o MTPA e a UFSC, e corresponde à Versão Final,
elaborada após manifestação pública referente à Versão Preliminar na webpage da SNP/
MTPA. As contribuições recebidas pela comunidade portuária, bem como as respectivas
respostas, encontram-se no Anexo 2.

2

Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos1/pnpl/planos-mestres>.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que a atividade de planejamento seja realizada de
forma estruturada e permanente, no sentido de prover aos setores de infraestrutura as
condições necessárias para superar os desafios que lhes vêm sendo impostos, tanto no que se
refere ao atendimento da demanda quanto a sua eficiência, elementos estes fundamentais para
manter a competitividade do País em qualquer período temporal, em particular nos tempos de
crise.
A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos players no
cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes,
dada a distância desses mercados e sua grande escala de operação – exige que o Sistema de
Transporte Brasileiro, em particular a infraestrutura portuária e os respectivos serviços públicos,
sejam eficientes e competitivos. O planejamento portuário, em nível micro (mas articulado com
uma política nacional para o setor), pode contribuir decisivamente para a construção de um
setor portuário capaz de oferecer serviços que atendam à expansão da demanda, com custos
competitivos e bons níveis de qualidade.
Com base nesse cenário, foi desenvolvido o Plano Mestre do Complexo Portuário de
Areia Branca, considerando temas como: infraestrutura portuária e de acesso aquaviário,
operações portuárias, meio ambiente, interação porto–cidade e gestão portuária. 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 no modal aquaviário (hidroviário e marítimo).
Foi realizada a projeção da demanda de cargas para o Complexo, bem como uma
estimativa da capacidade de movimentação da sua instalação, o que resultou na identificação
da necessidade de melhorias operacionais, de eventuais novos equipamentos portuários e,
finalmente, de investimentos em infraestrutura. Também foram analisadas as condições do
acesso aquaviário em atender à demanda prevista, com o objetivo de antecipar possíveis déficits
de capacidade que possam se manifestar ao longo do horizonte de planejamento.
Por fim, foi estabelecido um plano de ações que contempla as iniciativas necessárias
para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como ações
estratégicas, cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar os procedimentos
e as relações do Complexo Portuário com o meio em que está inserido.

1.1. OBJETIVOS
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Areia Branca é
proporcionar à SNP/MTPA uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo
Portuário ao longo dos próximos anos e indicar quais investimentos serão necessários para que
as operações ocorram com níveis adequados de serviço.
Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram
considerados os seguintes objetivos específicos:
» Obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuário do Complexo.
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» 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.

1.2. ESTRUTURA DO PLANO
O presente documento está dividido em nove capítulos. A seguir, é apresentada uma
breve descrição do conteúdo de cada um deles:
» Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de
uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o leitor
sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
» Projeção de demanda de cargas 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.
» 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 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
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situação ambiental do Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) e também da situação do licenciamento ambiental das instalações que
compõem o Complexo.
»

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

» Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a análise sobre a
gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a exploração do
espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados, as informações sobre o
quadro de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade Portuária.
» Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do Complexo
Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo tanto o ambiente
interno do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se encontra inserido.
» Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas necessárias para
a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com nível adequado
de serviço, à demanda direcionada a esse Complexo, tanto atualmente quanto no futuro. É
apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das ações ao longo do tempo, que
deverão ser detalhados no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) dos Complexos.

Em suma, a análise estratégica e o plano de ações e investimentos podem ser
considerados a síntese do Plano Mestre, pois são resultados de todas as análises realizadas entre
os capítulos 1 ao 7, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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1.3. Caracterização do Complexo Portuário
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).
Os itens a seguir apresentam suscintamente as principais características do Complexo,
cujo detalhamento é realizado nos demais capítulos deste Plano Mestre.

Localização
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 para embarque e desembarque de funcionários, visitantes e cargas de abastecimento com
origem ou destino no Porto-Ilha. Essa área está situada no município de Areia Branca, às
margens do Rio Mossoró, cujas coordenadas são 04o49'06"S; 37o02'43"W. A Figura 2 indica a
localização do Complexo.

Figura 2 – Localização do Complexo Portuário de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Cargas movimentadas e área de influência
Nos anos de 2016 e 2017, foram movimentadas, respectivamente, 4,2 milhões e 3,9
milhões de toneladas de sal no Complexo Portuário (CODERN, 2017). 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.

Infraestrutura
O Terminal Salineiro de Areia Branca é constituído por uma ilha artificial de
aproximadamente 15 mil m² (CODERN, [201-]), com instalações para armazenar o sal
proveniente principalmente das salinas de Areia Branca, Mossoró e Macau, e para efetuar seu
embarque nos 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 3.

Figura 3 – Instalações de Acostagem do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Acessos
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.
O canal de acesso aquaviário correspondente ao Terminal Salineiro de Areia Branca
possui 15 km de extensão e 400 m de largura mínima, sendo as regiões com menor profundidade
de 11 m e o calado máximo autorizado 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, 2008a).
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2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS
O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas do Complexo Portuário de Areia Branca, tendo como ano-base 2016. A metodologia de
projeção da demanda toma como ponto de partida as projeções realizadas pelo PNLP, que se
constitui como o principal instrumento de planejamento estratégico do setor portuário nacional.
Apesar dessa complementaridade com o PNLP, o Plano Mestre é voltado à unidade portuária e,
nesse sentido, exige que sejam discutidas questões específicas de cada Complexo.

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

»

»

2.2.

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

PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E PROJEÇÃO DE
DEMANDA

Uma vez descrita sucintamente a metodologia, pode-se apresentar o perfil da
movimentação recente do Complexo Portuário de Areia Branca e a projeção de demanda.
Composto apenas pelas instalações do Terminal Salineiro de Areia Branca, o Complexo Portuário
é caracterizado por apresentar exclusivamente movimentações de sal. Cabe salientar que,
embora o ano-base para a projeção de demanda seja 2016, este capítulo também apresenta
dados consolidados de 2017.
Nos anos de 2016 e 2017, foram movimentadas, respectivamente, 4,2 milhões e 3,9
milhões de toneladas de sal no Complexo Portuário. Em 2017, os desembarques de apoio
portuário no Porto-Ilha totalizaram 1,9 milhão de toneladas. Com relação aos embarques, estes
ocorrem para as navegações de cabotagem e longo curso, as quais apresentam participações
semelhantes, de 53% e 47%, respectivamente (CODERN, 2017).
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 desta, os demais setores
consumidores foram: consumo humano e animal, agricultura e alimentos (participação relativa
de 27%); frigoríficos, curtumes, charqueadas e as 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).
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O Brasil é autossuficiente na produção de sal, tendo sido o décimo maior produtor
mundial de sal em 2014, com uma produção total de 7,5 milhões de toneladas, equivalente a
2,8% do total mundial. Desse montante, 5,7 milhões de toneladas (76% da produção nacional)
tiveram origem no Rio Grande do Norte. Destaca-se ainda que o estado é responsável por cerca
de 95% da produção brasileira de sal marinho (DNPM, 2016). Entretanto, devido a questões de
mercado e competitividade, o Brasil realiza importações de sal do Chile, cerca de 767 mil
toneladas em 2016, conforme será abordado mais adiante.
O processo de extração do sal, conforme Figura 4, 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 no
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 desembarques de carga denominados apoio portuário.

Figura 4 – Processo produtivo do sal
Fonte: Salina Diamante Branco (2012). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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,
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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 do 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.
O infográfico da Figura 5 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do
Complexo Portuário de Areia Branca.
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Figura 5 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Areia Branca (2017)
Fonte: CODERN (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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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, 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%, ao passo que a navegação de cabotagem respondeu pelo crescimento de 37,3%. A
predominância do mercado doméstico nos embarques do Complexo Portuário é também
prevista nos cenários futuros.
Quanto às expectativas futuras de movimentação no Terminal Salineiro de Areia
Branca, o Gráfico 1 apresenta a projeção de demanda, cujas principais características também
podem ser visualizadas na Figura 6.
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Gráfico 1 – Projeção de demanda de sal no Complexo Portuário de Areia Branca: valores históricos (20122017) e projetados (2020-2060)
Fonte: CODERN (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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Figura 6 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)3

Até 2060 espera-se que a demanda para o Complexo apresente taxa média de
crescimento de 1,0% ao ano, alcançando um total de, aproximadamente, 7,3 milhões de

3

A área de influência é considerada para movimentações acima de mil toneladas.
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toneladas. Do total projetado de embarques (3,6 milhões de toneladas em 2060), 60%
correspondem à navegação de cabotagem, que deve apresentar maior crescimento
comparativamente à navegação de longo curso, com uma taxa média de 1,6% 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.
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 país 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, 2017b). 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, 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, 2017b), visando
à necessidade ou não da adoção das 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).

22

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Acerca dos cenários de demanda, para o Complexo Portuário de Areia Branca, aplica-se
apenas o choque do tipo 1. Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e
pessimista, de modo agregado, estão ilustrados no Gráfico 24.

Gráfico 2 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Areia Branca – entre 2016 e 2017
(observado) e 2060 (projetado) – em toneladas
Fonte: CODERN (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Com relação ao cenário otimista, nota-se a ocorrência de um descolamento positivo e
gradual em comparação com o cenário tendencial. Enquanto no cenário tendencial a demanda
do Complexo deve crescer, em média, 1,0% ao ano entre 2017 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.

2.3.

CARGAS PERSPECTIVAS

De acordo com a CODERN, existem estudos por parte dos fruticultores de regiões
próximas ao Terminal Salineiro de Areia Branca para o uso das instalações terrestres da CODERN
ou de área privada cedida pelos fruticultores no município vizinho de Grossos, na margem
esquerda do Rio Mossoró, para movimentação de barcaças para transporte de frutas. Essas
barcaças teriam como destino o Porto de Natal, onde seria realizado o transbordo para navios
de longo curso.
De acordo com a Autoridade Portuária, existe uma demanda de cerca de 80
contêineres por viagem e seis embarques mensais, e estima-se que o tempo de navegação entre
Areia Branca e Natal seja de um dia, representando uma alternativa de menor custo (economia
de 40%) em relação ao transporte rodoviário.
A CODERN informou que existem, ainda, demonstrações de interesse na recepção de
calcário nas instalações terrestres da Autoridade Portuária, com destino ao Maranhão.

4

A tabela com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 7.
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3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
Este capítulo apresenta a infraestrutura disponível (estrutura de abrigo, acostagem,
armazenagem, equipamentos e utilidades) e a descrição dos fluxos de embarque e
desembarque do Complexo Portuário de Areia Branca. Apresenta, também, os indicadores
operacionais e a capacidade de movimentação e armazenagem para o ano-base de pesquisa
(2016), bem como para os anos futuros até 2060.
O Complexo é composto pelo Terminal Salineiro de Areia Branca, também conhecido
como Porto-Ilha. O Terminal é especializado na movimentação de sal conforme detalhado no
Capítulo 2 – Projeção de Demanda de Cargas.

3.1.

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

As seções a seguir descrevem as instalações do Terminal Salineiro de Areia Branca,
como obras de abrigo, infraestrutura de acostagem, instalações de armazenagem,
equipamentos portuários e utilidades.

OBRAS DE ABRIGO
O Terminal Salineiro de Areia Branca localiza-se em alto mar e não possui obras de
abrigo para os navios que nele atracam.

INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM
As estruturas de acostagem do Terminal Salineiro de Areia Branca são constituídas por
um cais destinado ao descarregamento de barcaças e um conjunto de dolfins destinado ao
embarque de sal nos navios.
O cais de barcaças tem 244 metros contínuos de comprimento acostável e possui dois
berços de atracação para as barcaças. A Figura 7 indica a estrutura de acostagem destinada às
operações de desembarque de sal das barcaças no Porto-Ilha.
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Figura 7 – Instalações de Acostagem do Terminal Salineiro de Areia Branca: cais de barcaças
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida em visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

26

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Para as operações de embarque de sal, o Porto-Ilha conta com um conjunto de cinco
dolfins de atracação e quatro boias de amarração, conforme ilustra a Figura 8.

Figura 8 – Dolfins de embarque do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017) e Imagem obtida em questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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 TPB de
75 mil t. Há restrições com relação ao carregamento de navios em virtude de chuvas ou
incidência de ventos acima de 60 km/h. De acordo com informações obtidas em visita técnica,
devido ao estado de conservação dos dolfins 2, 3 e 4, foi identificada a necessidade de
adequação/investimento, conforme apresentado na seção Estudos e Projetos.
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A Tabela 1 apresenta um resumo das especificações das instalações de acostagem
supracitadas.
Instalação de
Acostagem

Comprimento (m)

Profundidade
de projeto (m)

Destinação
Operacional

Sentido

Cais de barcaças

244

7

Sal

Desembarque

Dolfins de embarque

232

18

Sal

Embarque

Tabela 1 – Infraestrutura de acostagem do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além das instalações destinadas à movimentação comercial no Porto-Ilha, existem
dois píeres localizados no continente, utilizados para as operações com passageiros
(trabalhadores ou visitantes do Terminal) e mercadorias de suprimentos com destino ou origem
no Porto-Ilha. A Figura 9 exibe a localização dos píeres da parte continental do Terminal Salineiro
de Areia Branca.

Figura 9 – Instalações de acostagem da parte continental do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O acesso ao Porto-Ilha deve ser, necessariamente, realizado a partir da área
continental da CODERN, apresentada na Figura 9, até mesmo em situações especiais de trajeto
por helicóptero, que dependem de prévia autorização e normalmente partem do heliponto ali
localizado. Dessa maneira, garante-se o controle total de pessoas e mercadorias que acessam
a instalação offshore. Nesta área estão dispostas todas as instalações da Gerência do Terminal
Salineiro de Areia Branca (GERTAB) destinadas à manutenção e operacionalização do Terminal.

28

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM
O Terminal Salineiro de Areia Branca possui um único pátio, o qual é destinado para
armazenamento de sal. 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. O pátio é exibido na Figura 10.

Figura 10 – Pátio de armazenagem de sal do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário on-line (2017)
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EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS
O Terminal Salineiro de Areia Branca utiliza três descarregadores de barcaças e um
carregador de navios nas suas operações de cais. A Tabela 2 traz detalhes sobre os
equipamentos de cais utilizados pelo Terminal.
Tipo

Identificação

Quantidade

Capacidade Nominal (t/h)

Descarregador de Barcaças

DB-01 e DB-02

2

350

Descarregador de Barcaças

DB-04

1

500

TR-04 e TR-05

2

2.500

CN

1

2.500

Correia transportadora
Carregador de Navios

Tabela 2 – Equipamentos de cais do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e entrevista com representante do Terminal.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme informado por representante do Terminal em visita técnica, os
descarregadores de barcaças estão constantemente com problemas ou em manutenção, e
existem momentos em que apenas um equipamento está operando.
Também de acordo com informações obtidas em visita técnica, as correias
transportadoras do Terminal Salineiro de Areia Branca não estão funcionando perfeitamente,
acarretando níveis de produtividade abaixo do esperado. Apesar de passarem por manutenções
periódicas, há falta de recursos para investimento e substituição dos equipamentos, que
alcançaram o fim de sua vida útil.
Destaca-se que há um quarto descarregador de barcaças, denominado DB-03, com
capacidade nominal de 450 t/h, porém o equipamento foi desativado e em 2018 encontra-se
em avaliação, para que possivelmente seja realizada a sua modernização.
O desembarque do sal das barcaças ocorre através dos descarregadores de barcaças,
os quais deslocam-se sobre trilhos de rolamento instalados sobre o cais e podem operar
simultaneamente. A Figura 11 mostra os descarregadores referidos neste parágrafo.
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Figura 11 – Descarregadores de barcaças do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)

Além disso, há no Terminal moegas, pás carregadeiras, tratores de esteira e uma
balança de fluxo para as operações na sua retroárea. A Tabela 3 lista os equipamentos de
retroárea do Terminal Salineiro de Areia Branca.
Tipo
Moegas Móveis
Pá carregadeira
Balança de Fluxo
Trator de esteiras

Quantidade
3
2
1
2

Capacidade Nominal
600 t/h
3,5 e 4,2 m³
2.500 t/h
5,5 m³

Tabela 3 – Equipamentos de retroárea do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo a CODERN ([201-]), a estrutura de carregamento dos navios é formada por uma
correia transportadora, uma torre de transferência, uma mesa de rotação, um carregador de
navios e uma estrutura suporte do trilho curvo, como ilustra a Figura 12.
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Figura 12 – Carregador de navios do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário on-line (2017)

A correia, que é sustentada por uma ponte de 398 metros, apresenta 0,90 m de largura
e 433,00 m de comprimento. Em seguida, na estrutura há as torres de transferência e o
carregador de navios, que realiza o embarque de sal nos navios (CODERN, [201-]).

UTILIDADES
O Terminal Salineiro de Areia Branca não oferece serviços e utilidades às embarcações
que ali atracam.

ESTUDOS E PROJETOS
Estão previstos quatro projetos de melhorias para o Terminal Salineiro de Areia
Branca, cuja descrição é dada a partir dos seus Termos de Referência, os quais foram
disponibilizados pela Autoridade Portuária em questionário on-line.
» Aquisição de um guindaste giratório de coluna.
» Contratação de empresa para realização de projeto básico para recuperação estrutural dos
dolfins.
» Obtenção de uma unidade de dessalinização.
» Instalação de dois módulos de abastecimento de óleo.

Em novembro de 2016, foi finalizado o termo de referência para o fornecimento e
instalação de um guindaste giratório de coluna. Especificou-se, no termo de referência, que o
guindaste deverá ter talha elétrica de cabo de aço, capacidade de carga de 10 toneladas e
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comprimento de lança de 8 metros. Este equipamento será utilizado para içar uma lancha de
resgate, porém ainda não há previsão de obtenção do mesmo.
A CODERN busca empresa para realizar o projeto básico de recuperação estrutural dos
dolfins 2, 3 e 4, localizados na estrutura de embarque. A primeira etapa do projeto, que
contempla a intervenção no Dolfim 3 e serviços complementares de adequação dos dolfins 2 e
4, já foi realizada. A segunda etapa, quando serão instalados painéis completos nos dolfins 2 e
3, assim como os ajustes finais do projeto, devem ser finalizados em 2018.
Também há projeto de aquisição e instalação de uma unidade de dessalinização de
água do mar por osmose reversa. Tal equipamento deverá ter capacidade de dessalinização de
100 m³/dia de água do mar. Destaca-se que o projeto básico e a licitação foram concluídos no
final do ano de 2016, com ganhador atendendo a todos os requisitos, porém a aquisição ainda
não foi realizada pela falta de repasse dos recursos à CODERN.
Por fim, há projeto para a instalação de dois tanques de 30 mil litros cada, para
abastecimento de óleo, destinados ao funcionamento dos geradores e equipamentos.
Os módulos já foram adquiridos, e a instalação é prevista para 2018.

3.2.

OPERAÇÕES E CAPACIDADE PORTUÁRIA

Para melhor compreensão das operações do Terminal Salineiro de Areia Branca, é
importante analisar as destinações operacionais de cada um dos trechos de cais, bem como os
principais parâmetros e indicadores considerados no cálculo da capacidade portuária.
Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento, que se
estende do ano de 2016 ao ano de 2060, o Terminal Salineiro de Areia Branca foi dividido em
dois trechos de cais, os quais são apresentados na Tabela 4, juntamente com os principais
parâmetros utilizados no cálculo.
Trecho de cais

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base

In-out
(h)

Dias
disponíveis

Índice de ocupação
admissível

Cais de barcaças

Sal

0,5

364

70 %

Dolfins de embarque

Sal

3

364

75 %

Tabela 4 – Parâmetros de cálculo de capacidade de movimentação de cais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido entre
a saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço. Para fins de cálculo, foi
adotado o valor de meia hora para as barcaças e 3 horas para os navios.
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 24 horas por dia, durante os 364 dias considerados
operacionais no ano.
O índice de ocupação admitido para um trecho de cais, quando não se aplica um
modelo específico de filas, é calculado por meio do respectivo número de berços disponíveis.
Para a situação de um trecho de cais com um 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,
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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 calculadas, bem como as simulações comparando os
resultados com a demanda projetada, são apresentados nas seções a seguir, por trecho de cais.
Destaca-se que a capacidade de cada uma delas é calculada considerando o arranjo operacional
atual existente para a movimentação das cargas. Os indicadores utilizados para o cálculo da
capacidade foram validados conforme constam na seção seguinte, e calculados a partir da base de
dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) no ano-base do estudo (2016).

Descrição das operações portuárias
O Terminal Salineiro de Areia Branca recebe o sal através do cais de barcaças, e a
mercadoria é embarcada nos navios de cabotagem ou longo curso através dos dolfins de
embarque. A seguir são apresentados os fluxos e os indicadores operacionais das
movimentações de embarque e desembarque.
O sal é desembarcado através de descarregadores de barcaças dotados de grabs e segue
para armazenagem no pátio ou para expedição direta, conforme ilustram a Figura 13 e a Figura 14.

Barcaças

Grab

Descarregadores de barcaças

Pátio

Figura 13 – Fluxograma das operações de desembarque de sal com armazenagem
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Barcaças

Grab

Descarregadores de
barcaças

Esteira
transportadora

Expedição
direta

Figura 14 – Fluxograma das operações de desembarque de sal com expedição direta
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Figura 15 ilustra o processo de embarque de sal, que consiste na mercadoria sendo
transportada do pátio até as correias transportadoras por intermédio das pás carregadeiras, e
em seguida sendo embarcada através de um carregador de navios.

Pátio

Pá
Carregadora

Correia
Transportadora

Carregador
de navios

Navio

Figura 15 – Fluxograma das operações de embarque de sal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

Os indicadores operacionais das movimentações de desembarque e embarque de sal
no Terminal Salineiro de Areia Branca estão expostos na Tabela 5 e na Tabela 6,
respectivamente.
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Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

1.206

Lote máximo (t/embarcação)

3.255

Produtividade média (t/h de operação)

262

Tempo médio de operação (h)

5,4

Tempo inoperante médio (h)

0,6

Tempo médio de atracação (h)

6,0

Tabela 5 – Indicadores operacionais da movimentação de sal: desembarque
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

36.384

Lote máximo (t/embarcação)

47.261

Produtividade média (t/h de operação)

404

Tempo médio de operação (h)

94

Tempo inoperante médio (h)

5,4

Tempo médio de atracação (h)

99,4

Tabela 6 – Indicadores operacionais da movimentação de sal: embarque
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Capacidade por trecho de cais
A capacidade de desembarque de sal do cais de barcaças, calculada com os parâmetros
de cálculo e indicadores previamente apresentados, equivale a aproximadamente 2,6 milhões
de toneladas por ano e se mantém aproximadamente constante durante todo o horizonte de
planejamento.
O trecho de cais descrito como dolfins de embarque possui capacidade para
aproximadamente 2,4 milhões de toneladas/ano, calculada com os parâmetros supracitados.

Toneladas/ano

Para uma melhor análise da relação entre demanda e capacidade, o Gráfico 3 e o Gráfico 4
exibem o comportamento da demanda projetada e da capacidade de cais, no horizonte deste estudo.
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Ano
Pessimista

Tendencial

Otimista

Capacidade de desembarque

Gráfico 3 – Capacidade de desembarque do cais de barcaças
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Tendencial
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Gráfico 4 – Capacidade de movimentação dos dolfins de embarque
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Portanto, 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 quanto no sentido de desembarque. É
importante lembrar que a capacidade é calculada assumindo um índice máximo de
ocupação admissível de 70% no cais de barcaças e de 75% nos dolfins de embarque.
Considerando a dinâmica de atracações do Terminal, é possível considerar maiores
índices de ocupação admissíveis, assim, o déficit de capacidade de cais pode ser adiado,
conforme detalhado a seguir.
» 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.
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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 mil t, conforme
referenciado na seção 3.1.3.

A capacidade dinâmica de
armazenagem calculada
para o Terminal deve ser
suficiente para atender à
demanda projetada durante
todo o horizonte de
planejamento.

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.
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4. ACESSO AQUAVIÁRIO
4.1.

ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO

O Complexo Portuário de Areia Branca está localizado ao largo da costa do Rio Grande
do Norte, situado a 10 M a nordeste do município de Areia Branca e a 30 M a noroeste do
município de Macau (BRASIL, 2013a). Além do Porto-Ilha, a CODERN possui uma área de apoio
para embarque e desembarque de funcionários, visitantes e cargas de abastecimento com
origem ou destino no Porto-Ilha. Essa área está situada no município de Areia Branca, às
margens do Rio Mossoró.
A análise do acesso aquaviário é dividida em seis subseções: canal de acesso; bacia de
evolução; fundeadouros; sistemas de controle de tráfego de navios; disponibilidade de práticos
e rebocadores; análise comparativa das normas de tráfego e permanência de navios; e estudos
e projetos.

CANAL DE ACESSO
Esta seção apresenta a descrição do canal de acesso marítimo ao Complexo Portuário
de Areia Branca, com informações obtidas nas Normas e Procedimentos para as Capitanias dos
Portos do Rio Grande do Norte (NPCP-RN) (BRASIL, 2008a), no Roteiro da Marinha para a Costa
Norte (BRASIL, 2013a) e nas Cartas Náuticas (BRASIL, 2017a).
Os canais de acesso ao Complexo Portuário de Areia Branca são apresentados nas
Cartas Náuticas nº 703 e nº 720 da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil
(DHN) (BRASIL, 2017a).
De acordo com informações obtidas pelo questionário on-line respondido pela
Autoridade Portuária, o canal correspondente ao Terminal Salineiro de Areia Branca possui 15
km de extensão e 400 m de largura mínima, sendo as regiões com menor profundidade de 11 m
e o calado máximo autorizado de 10,2 m mais a variação do nível da maré, que em média
corresponde a 1,88 m. As dimensões do navio de projeto são 250 m de comprimento, 32 m de
boca e 12 m de calado. Já o canal relativo ao acesso de barcaças situa-se na barra do Rio
Mossoró, admitindo apenas embarcações com calado inferior a 3,5 m (BRASIL, 2008a). Deve-se
salientar que esse canal é usado principalmente por barcaças, as quais transportam o sal
proveniente das salinas da região até o Porto-Ilha.
Conforme informações do Roteiro da Marinha (BRASIL, 2013a), a zona de praticagem
em todo acesso aquaviário ao Porto-Ilha é delimitada pelos locais de embarque e desembarque
do prático e os locais de atracação ou fundeio.
A Figura 16 apresenta a configuração do canal de acesso ao Terminal Salineiro de Areia Branca.
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Figura 16 – Acesso aquaviário ao Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017) e Marine Traffic (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo dados do Roteiro da Marinha para a Costa Norte (BRASIL, 2013a), a
velocidade máxima permitida no canal de acesso ao Terminal é de 6 nós, não sendo permitidos
cruzamentos nem ultrapassagens em virtude de ser uma monovia. Ademais, de acordo com o
questionário on-line respondido pela Autoridade Portuária, a navegação noturna é permitida,
mas a atracação e a desatracação noturnas não são autorizadas.

MANOBRAS E BACIAS DE EVOLUÇÃO
As bacias de evolução são as áreas de manobras nas quais as embarcações realizam os
giros necessários para a atracação ou desatracação. A seguir são fornecidas as informações
sobre as bacias de evolução e as restrições de atracação das instalações portuárias analisadas
neste relatório.

Bacias de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca
O Terminal Salineiro de Areia Branca possui duas bacias de evolução, a maior está
localizada em frente aos dolfins de atracação em uma faixa correspondente a 400 m de
comprimento, logo após o término do canal de acesso, próximo ao cais comercial (BRASIL,
2013a). Segundo informações obtidas no questionário on-line, essa bacia possui uma
profundidade mínima de 18 m e o calado máximo autorizado às embarcações é limitado pelo
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calado do canal de acesso. Além do mais, as dimensões do navio de projeto para a bacia são de
294 m de comprimento, 32 m de boca e 12 m de calado. Em relação às restrições aos horários
ou condições climáticas, são proibidas as manobras de atracação e desatracação no período
noturno ou em condições de fortes chuvas.
A outra bacia de evolução situa-se em frente ao cais das barcaças, na área corresponde
a um retângulo de 260 m de comprimento e 200 m de largura. É utilizada pelas barcaças que
transportam sal até o Terminal. O calado máximo autorizado para essas embarcações na bacia
de evolução é de aproximadamente 7 m (CODERN, 2003).
A Figura 17 apresenta as bacias de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca.

Figura 17 – Bacias de Evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Manobras de atracação e desatracação
As restrições para as manobras de atracação e desatracação no Terminal Salineiro de
Areia Branca foram obtidas por meio de questionário on-line. Para o cais utilizado pelas
barcaças, também conhecido como cais de desembarque, as principais restrições às manobras
informam que a profundidade mínima é de 7 m, sendo o calado máximo autorizado de 8 m, não
havendo restrições quanto ao horário, maré ou corrente.
Em relação ao cais comercial, também chamado de dolfins de embarque, as restrições
no canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e estrutura de cais restringem o
comprimento máximo das embarcações a 230 metros, e o calado máximo autorizado é de 10,2
m mais a variação da maré. Nesse cais a profundidade mínima é de 18 m e são proibidas as
manobras de atracação e desatracação no período noturno, não sendo também autorizadas
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com condições de mar e vento que excedam a força 4 na escala Beaufort. Para ambos os cais, a
velocidade média de aproximação é de 0,15 m/s.

FUNDEADOUROS DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA
Esta seção apresenta os fundeadouros do Complexo Portuário de Areia Branca e tem
como base informações retiradas do questionário on-line, Normas e Procedimentos para a
Capitania do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2008a), Roteiro da Marinha para Costa Norte (BRASIL,
2013a) e as Cartas Náuticas nº 703 e nº 720, (BRASIL, 2017a).
De acordo com as fontes supramencionadas, o Complexo Portuário de Areia Branca dispõe
de três fundeadouros, entretanto apenas o fundeadouro representado na Figura 18 é utilizado.

Figura 18 – Fundeadouro do Complexo Portuário de Areia Branca
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo informações obtidas na visita técnica, o fundeadouro localiza-se entre as
boias 9, 12, 10 e 8 e dista aproximadamente 0.5 M a sudoeste do Porto-Ilha, com profundidades
variando entre 11 m e 19 m. Essa área é destinada a navios que estão esperando para saída,
caso haja alguma restrição (tendo em vista que não é permitida a navegação noturna), ou
realizar a atracação ao Terminal, ou embarcações em reparo ou quarentena.

DISPONIBILIDADE DE PRÁTICOS E REBOCADORES
O Complexo Portuário de Areia Branca está situado na Zona de Praticagem 06 (ZP-06).
A praticagem é exercida pela Associação dos Práticos do Porto de Areia Branca.
O serviço de praticagem é obrigatório para o Terminal Salineiro de Areia Branca, na
região limitada pelo ponto de embarque e desembarque do prático e locais de atracação ou
fundeio, sendo facultativo apenas para embarcações brasileiras com arqueação bruta menor ou
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igual a 2 mil toneladas. A solicitação para o serviço deve ser feita com antecedência mínima de
10 horas antes da chegada ao local de embarque.
O emprego de rebocadores é obrigatório para as manobras de atracação e
desatracação no Terminal Salineiro de Areia Branca. Para navios com Tonelagem de Porte Bruto
(TPB) acima de 30 mil é obrigatório o uso de dois rebocadores, tanto na atracação quanto na
desatracação, enquanto que para navios de até 30 mil TPB são necessários dois rebocadores na
atracação e somente um na desatracação. As embarcações dotadas de bow thruster poderão
realizar as manobras de atracação e desatracação com apenas um rebocador (BRASIL, 2008a).
Atualmente, o Porto-Ilha conta com dois rebocadores, ambos pertencentes à
companhia Antônio Carlos Transporte Marítimo Ltda. A Tabela 7 apresenta informações
operacionais sobre os rebocadores.
Potência total (HP)

Ano de construção

Calado operacional (m)

1900

2004 a 2007

2,68

2730

1953

2,16

Tabela 7 – Informações gerais sobre os rebocadores
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

COMPOSIÇÃO DA FROTA DE NAVIOS
Os navios que acessaram o Porto são, primeiramente, agrupados de acordo com o tipo
de navio. Para este caso, apenas navios graneleiros movimentaram mercadorias no Porto-Ilha.
A frota é classificada em classes de acordo com o porte da embarcação. Essa dimensão,
medida em toneladas, é denominada Tonelagem de Porte Bruto (TPB)5. Essa medida, bem como
as características físicas dos navios apresentadas ao longo desta seção, é obtida através de uma
base de dados com informações disponibilizadas pela ANTAQ (2016), que fornece a relação
entre o ID embarcação e o respectivo número IMO (do inglês – International Maritime

5

No caso específico dos navios porta-contêineres, essa classificação é feita de acordo com sua capacidade em TEU
(do inglês – Twenty-foot Equivalent Unit).
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Organization), e também pelo Vessel Finder ([2016]), que permite acessar as informações de
cada embarcação com base no número IMO. Em conformidade com os grupos de navios, a
Figura 19 apresenta a divisão das classes de navios, segundo o porte das embarcações.

Figura 19 – Divisão da classe de navios segundo porte e navio-tipo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A distribuição dos navios que frequentaram o Complexo, conforme as classes
supracitadas, representa a caracterização do perfil da frota. É elaborada uma caracterização
própria do perfil da frota de navios atendidos e dos navios que demandarão o Porto em um
cenário futuro.
A caracterização do perfil de frota atual foi fundamentada na base de dados fornecida
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). A projeção da frota futura, por sua
vez, leva em consideração o atual perfil da frota atendida no terminal e as tendências do setor
marítimo e portuário em relação à oferta de navios. Essa evolução considera um crescimento
dos portes dos navios, segundo a tendência da evolução dos portes observados no setor
portuário e a visão dos diversos players do setor.
Além de estarem associados ao terminal, o perfil e a projeção da frota estão
diretamente vinculados à carga que é movimentada pelas embarcações, portanto a
apresentação destes é realizada de acordo com o tipo de mercadoria movimentada. A
mercadoria considerada na caracterização do perfil da frota corresponde ao sal.
Durante o ano de 2016 o Porto-Ilha recebeu um total de 1.828 acessos, sendo 1.771
atracações feitas por embarcação de apoio portuário (barcaça), entretanto é importante
mencionar que não é realizada a projeção do perfil da frota futura de barcaças. Os demais
acessos correspondem aos navios que fazem navegação de longo curso e cabotagem.
A Tabela 8 mostra a distribuição dos acessos de navios, não sendo considerados os
realizados por barcaças, classificados por grupo e classe de navio.
Tipo de Navio

Classe

Participação (%)

Carga geral e Graneleiros

Handysize
Handymax
Panamax
Total

35,1%
28,11%
36,8%
100%

Tabela 8 – Perfil da frota por tipo de navio – Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a Tabela 8, durante o ano-base, a totalidade dos acessos ao Porto-Ilha
foi de navios Graneleiros e de Carga geral, sendo a maioria, com 21 acessos, da classe Panamax.
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Para o horizonte dos anos analisados não é esperada a inserção de novos grupos de navio ao
Terminal, entretanto espera-se um aumento na demanda de embarcações com maior porte.
Durante o ano-base, o Terminal Salineiro de Areia Branca movimentou somente sal,
recebendo atracações de embarcações que fazem navegação de longo curso e cabotagem, além
das barcaças de apoio portuário. As subseções seguintes apresentam a análise do perfil da frota
que frequentou e que está prevista a frequentar o Porto-Ilha, dentro do horizonte analisado.

Navegação de longo curso
Durante o ano de 2016, ocorreram 27 acessos referentes a navegação de longo curso,
que correspondem a aproximadamente 47,4% do total de acessos realizados por navios no
Terminal durante esse ano. Todos esses acessos foram realizados por embarcações do grupo
graneleiros ou outros das classes Handysize, Handymax e Panamax. A Tabela 9 apresenta o perfil
da frota que frequentou e que está previsto a frequentar o Porto-Ilha, no horizonte analisado.
Mercadoria

Sal - longo curso

Ano

Carga geral e graneleiros
Handysize

Handymax

Panamax

2016

22%

15%

63%

2020

15%

19%

67%

2030

8%

20%

72%

2045

4%

21%

75%

2060

4%

21%

75%

Tabela 9 – Perfil da frota de navios de longo curso no Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados históricos - ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A maioria dos acessos referentes à navegação do tipo longo curso realizados no
Terminal, durante o ano de 2016, foi feita por embarcações da classe Panamax, totalizando 17
acessos. A maior embarcação que frequentou o Terminal Salineiro de Areia Branca no ano-base
detém porte bruto de 58.018 TPB (Panamax), e a embarcação média detém porte bruto igual a
50.341 TPB, também da classe Panamax. De acordo com a tendência histórica do crescimento
dos portes das embarcações no Terminal, conforme a Tabela 9, estão previstos, entre os anos
de 2020 e 2045, uma diminuição da incidência de navios da classe Handysize e um aumento da
incidência de navios das classes Handymax e Panamax.

Navegação de cabotagem
Ocorreram 30 acessos ao Terminal Salineiro de Areia Branca, durante o ano-base,
referentes à navegação de cabotagem, que equivalem a aproximadamente 52,6% do total de
acessos realizados por navios no Terminal durante esse ano. Todos esses acessos foram
realizados por embarcações do grupo graneleiros ou outros das classes Handysize, Handymax e
Panamax. A Tabela 10 apresenta o perfil da frota que frequentou e que está previsto a
frequentar o Terminal, no horizonte analisado.
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Mercadoria

Carga geral e graneleiros

Ano

Sal - cabotagem

Handysize

Handymax

Panamax

2016

47%

40%

13%

2020

43%

40%

17%

2030

40%

35%

25%

2045

34%

31%

35%

2060

34%

31%

35%

Tabela 10 – Perfil da frota de navios de cabotagem no Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados históricos - ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Durante o ano de 2016, dentre os acessos referentes a navegação de cabotagem, 14
foram realizados por embarcações da classe Handysize (47%), 12 por embarcações da classe
Handymax (40%) e 4 por embarcações da classe Panamax (13%), e a maior embarcação a atracar
no Terminal detém porte bruto igual a 57.836 TPB (Panamax) e a embarcação média com porte
bruto igual a 38.395 TPB (Handymax). Nota-se que, no período de 45 anos, a partir da análise da
Tabela 10, haverá um decréscimo dos acessos de navios das classes Handysize e Handymax e
um aumento gradual da demanda dos navios da classe Panamax.
Essa projeção, além de utilizar a tendência histórica de crescimento da participação de
navios de portes maiores no Porto-Ilha, também leva em consideração a composição da frota
mundial atual, além das ordens de compra de navios em construção ou já encomendados, que
mostram uma maior disponibilidade de navios maiores. Para tanto, utilizaram-se dados obtidos
no Instituto de Economia e Logística do Transporte Marítimo (ISL, do inglês Institute of Shipping
Economics and Logistics). Em função da entrega de navios maiores, como Capesize, haverá uma
maior disponibilidade de navios do tipo Panamax no mercado.

Navegação de apoio portuário
Durante o ano de 2016 ocorreram 1.771 acessos referentes à navegação de apoio
portuário, realizados em sua totalidade por barcaças. Desse total, somente 169 acessos
apresentam informações na base de dados fornecida pela ANTAQ (2016), os quais foram
realizados por duas barcaças cujas características são apresentadas na Tabela 116.
Tipo de
embarcação

Comprimento
(m)

Boca
(m)

Calado
máximo
(m)

Capacidade
de carga (t)

Cargas movimentadas

Barcaça

71

15

2,5

1.671

Sal

Barcaça

71

15

6,4

1.674

Sal

Tabela 11 – Características das embarcações de apoio portuário que frequentam o Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS
De acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, tendo 2016 como anobase, foram efetuados cerca de 1828 acessos ao Porto-Ilha (ANTAQ, 2016). Conforme já

6

Devido à ausência de informações na base de dados da ANTAQ, não é possível afirmar o tipo de barcaça utilizada
nos demais acessos.
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mencionado, os acessos de 2016 foram referentes a navios que fazem navegação de longo
curso, de cabotagem e de apoio portuário (barcaças), sendo a maioria dos acessos realizados
por barcaças.
A demanda futura de navios que deverá frequentar o Terminal nos horizontes de 2020,
2030, 2045 e 2060, referente ao número de atracações, é estimada a partir do volume anual
projetado de movimentação de cargas (apresentado no Capítulo 2 – Projeção de Demanda de
Cargas) e o lote médio futuro, projetado a partir da projeção da frota que frequentará o
Terminal, movimentado em cada embarcação. Essa análise não é realizada para o acesso de
barcaças de apoio portuário.

Navegação de longo curso e de cabotagem
Na Tabela 12 são apresentados o número de acessos de navios de longo curso e
cabotagem no ano-base 2016 e os valores projetados para os horizontes de estudo,
considerando a projeção de demanda de cargas no cenário tendencial.
Carga
Sal – longo curso e cabotagem

2016

2020

2030

2045

2060

57

67

70

78

88

Tabela 12 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Navios de longo curso e cabotagem
Fonte: Dados históricos - ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que o percentual de acessos das embarcações que realizaram navegação de
longo curso e de cabotagem em 2016, em relação ao total dos acessos do Terminal, é baixo
(cerca de 3,2%), e espera-se, ao longo dos anos analisados, que os percentuais dessas
embarcações se mantenham próximos ao percentual apresentado em 2016. Entretanto, os
navios apresentam capacidade para movimentação de um lote maior que as barcaças, isso
implica na movimentação de praticamente a mesma quantidade de carga realizada em um
número menor de acessos.
O Gráfico 5 apresenta a projeção do número de acessos de navios que praticam
navegação de longo curso e de cabotagem, considerando as projeções de demanda de carga nos
cenários tendencial, pessimista e otimista.
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Gráfico 5 – Cenários de demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos – Navios de longo
curso e cabotagem
Fonte: Dados históricos - ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Espera-se que, no cenário tendencial, o maior crescimento do número de acessos,
realizados por embarcações que fazem navegação de longo curso e de cabotagem, aconteça
entre os anos de 2016 e 2020 (cerca de 3,4% ao ano). Nota-se, também, que todos os cenários
não apresentam nenhum período de decréscimo, dentro do horizonte analisado, tendo taxas de
crescimento que variam de 0,4% ao ano, entre 2020 e 2030, até 3,4% ao ano entre 2016 e 2020.

4.3.
ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO
AQUAVIÁRIO
A análise feita neste capítulo tem por objetivo determinar a capacidade do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Areia Branca em atender à demanda atual e projetada de
navios. A estimativa da capacidade leva em consideração o impacto das restrições físicas e
operacionais encontradas no acesso aquaviário aos terminais desse Complexo. Essa análise não
é realizada para o acesso de barcaças de apoio portuário.
A capacidade do acesso aquaviário é estimada para um horizonte de 40 anos, com anobase em 2016 e análise dos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060.

ELABORAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO PARA
DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Areia Branca,
foram realizadas simulações utilizando o software ARENA, uma ferramenta de simulação de
eventos discretos.
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O modelo elaborado no ARENA buscou simular as diversas restrições às quais está
sujeito o tráfego de navios no canal de acesso ao Complexo Portuário de Areia Branca, levandose em consideração as regras em vigor.
Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura aquaviária e das regras
operacionais, descritas na seção 4.1, Análise do acesso aquaviário. São definidas ainda todas as
etapas e processos, além de uma série de premissas necessárias para simular a realidade do
acesso aquaviário, conforme disposto ao longo deste capítulo.
O canal de acesso ao Terminal Salineiro de Areia Branca possui aproximadamente
15 km de extensão, com largura mínima do canal de 400 m. As verificações necessárias para
realizar as manobras, além das principais restrições operacionais do acesso aquaviário, aplicamse somente para as manobras de entrada ou saída, destinadas a atracação ou desatracação a
partir do ponto de embarque do prático.
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário
de Areia Branca são apresentados na Figura 20 e descritos no texto que a segue.
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Figura 20 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário: Complexo Portuário
de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

1 - Chegada de navios

3 - Verificações para desatracação dos

» A chegada de navios é um processo estocástico,

berços

representado por uma distribuição exponencial,
conforme o tempo entre as chegadas para cada uma
das mercadorias movimentadas no Terminal.

» Uma vez nos berços, os navios aguardam e verificam as

» O perfil da frota (atual ou projetado) define os

» Caso não seja permitida a manobra, o navio aguarda no

percentuais de cada classe de navio que demanda o
Terminal Salineiro de Areia Branca.

2 - Verificações para atracação nos

condições para desatracação, descritas na seção
4.3.1.1, “Regras e premissas”.

berço até que as condições para desatracação sejam
atendidas.

» Caso seja permitida a desatracação, o navio segue a

berços

navegação na direção de saída, deixando o modelo de
simulação.

» Caso sejam atendidas as exigências específicas para a
atracação, descritas na seção 4.3.1.1, “Regras e
premissas”, 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.

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao
Terminal Salineiro de Areia Branca está representado no fluxograma da Figura 21.

50

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Figura 21 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – Acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Regras e premissas
O modelo de simulação descrito nesta seção considera que os navios que acessam o
Terminal Salineiro de Areia Branca estão sujeitos às seguintes regras:
»

»
»
»
»

Todo o canal de acesso é operado em monovia, permitindo-se 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 bacia de evolução, a velocidade máxima
permitida dentro do canal de acesso é de 6 nós (BRASIL, 2017a).

Na sequência, são estabelecidas as principais premissas e considerações a respeito dos
processos implementados no modelo de simulação:
»
»

»

»

»

»
»
»

A distribuição de probabilidade utilizada para o intervalo entre chegadas é exponencial para
todos os destinos.
O perfil de frota adotado para o ano de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise da
base de dados de atracação do Terminal Salineiro de Areia Branca, disponibilizada pela
ANTAQ. As características e dimensões das embarcações são obtidas através do IMO das
embarcações. Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060 considera-se o perfil de frota
projetado na seção 4.2, Demanda sobre o acesso aquaviário.
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, [19--]) para a estação maregráfica de Areia Branca
(Terminal Salineiro).
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 as velocidades médias informadas pela praticagem.
O tempo de navegação do ponto de embarque do prático ao Terminal Salineiro 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.

Destaca-se que não são incluídos no modelo os serviços de praticagem e de
rebocagem, tendo em vista que o intuito das simulações é de determinar a capacidade do acesso
aquaviário em função de suas características físicas e das normas de operação.
As operações de cais, de movimentação de carga e de armazenagem não são também
consideradas, de forma que as simulações permitem uma análise focada na capacidade do
acesso aquaviário, livre das interferências de outros sistemas.
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Sendo assim, com relação aos tempos de espera envolvidos nos processos simulados,
conclui-se que:
»

»

A espera no fundeadouro, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode
ocorrer devido à restrição de navegação decorrente da característica de monovia no canal
de acesso, ou pela restrição de luminosidade.
Também pode ocorrer espera no berço de atracação, devido à restrição de navegação
decorrente da característica de monovia no canal de acesso, pela restrição de luminosidade,
ou ainda pela necessidade de navegação em maré enchente.

Em resumo, a Figura 22 apresenta, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas, manobras
e operações pelas quais os navios transcorrem.

Figura 22 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário – Complexo Portuário
de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ATUAL DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção apresenta os resultados obtidos para a capacidade atual do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Areia Branca.
Tem-se sempre como ponto de partida para a estimativa da capacidade a demanda
referente ao horizonte avaliado. No cálculo da capacidade atual, iniciaram-se as simulações com
a demanda observada no ano-base (2016), com uma média de 57 navios solicitando acesso ao
Terminal Salineiro de Areia Branca.
Essa quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção
anterior. Analisa-se, então, quantos desses navios efetivamente podem passar por todos os
processos do modelo de acesso aquaviário e conseguem sair do sistema, ou seja, são atendidos
com sucesso.
Após a simulação do cenário atual, extrapola-se o número de solicitações ao Complexo.
Considera-se a capacidade como o maior número de solicitações que não resulta em um número
reduzido de atendimentos. Essa análise considera um intervalo de confiança de 95%.
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Atendimentos (navios)

Ao extrapolar o número de solicitações, conclui-se que, quando um número superior a
1.500 navios solicita acesso ao Complexo em um mesmo ano, nem todos os navios conseguem ser
atendidos. O Gráfico 6 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao Complexo é inferior
ao de solicitações. Em outras palavras, a curva de capacidade descola da linha de número de
solicitações quando o número de atendimentos é igual a 1.500. Isso ocorre devido à combinação
das restrições para navegação no Complexo, descritas na seção 4.3.1.1, “Regras e premissas”, mas,
principalmente, é decorrente das exigências de monovia em todo o canal de acesso.
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Gráfico 6 – Cálculo de estimativa de capacidade do acesso aquaviário – Complexo Portuário de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pode-se perceber que, mesmo após atingida a capacidade do acesso aquaviário, a
quantidade de atendimentos continua a crescer. No entanto, a partir desse momento, registra-se
um crescente tempo de espera entre os navios que aguardam na fila para acessar o Complexo.

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUTURA DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Como já destacado, o valor de capacidade é dependente das características físicas e
operacionais do acesso aquaviário e leva-se em consideração o perfil de frota, conforme
apresentado na seção 4.2, Demanda sobre o acesso aquaviário. Dessa forma, o cálculo da
capacidade futura leva em conta a mudança no perfil da frota esperada para o Complexo.
A metodologia de estimativa de capacidade futura do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Areia Branca é definida da mesma forma como na estimativa da capacidade atual.
Destaca-se que os cenários para os horizontes futuros não preveem a inclusão de novos
terminais no Complexo, bem como obras de infraestrutura no canal de acesso.
Na Tabela 13, são apresentadas as estimativas de capacidade do acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Areia Branca, para o cenário atual e futuro.
Terminal

2016

2020

2030

2045

2060

Complexo Portuário de Areia Branca

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Tabela 13 – Capacidades futuras do acesso aquaviário aos terminais do Complexo Portuário de Areia
Branca (em número de acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Embora sejam esperadas mudanças no perfil da frota de navios, a capacidade de
atendimento do canal de acesso deve se manter igual para todos os horizontes analisados, uma
vez que o Complexo Portuário de Areia Branca apresenta poucas restrições à navegação, e
nenhuma delas se aplica de forma diferenciada ao novo perfil da frota esperada.

COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta seção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim de
identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário e pontuar possíveis
intervenções, sempre que cabível.
O Gráfico 7 exibe o comparativo entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de Areia Branca.
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Gráfico 7 – Comparativo demanda vs. capacidade do acesso aquaviário – Complexo Portuário de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que não são esperados déficits de capacidade do acesso aquaviário do
Complexo Portuário de Areia Branca. Vale destacar ainda que a demanda para o acesso
aquaviário não considera eventuais déficits de capacidade de infraestrutura portuária. Portanto,
recomenda-se que possíveis investimentos em ampliação da capacidade do canal de acesso
estejam alinhados com os investimentos em ampliação da capacidade de cais e armazenagem,
para que os gargalos sejam eliminados simultaneamente.
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5. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
O diagnóstico de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, neste Plano
Mestre, baseia-se no levantamento e na análise de dados e informações sobre a região do
Terminal Salineiro de Areia Branca, situado no município de Areia Branca. O diagnóstico
considera os principais aspectos ambientais relacionados à atividade portuária e ao
conhecimento sobre as medidas e estratégias referentes à preservação, à conservação e à
recuperação das funções sociais, ecológicas e econômicas da área de influência desse Complexo.
Nesse contexto são apresentados o atendimento à legislação pertinente, o status do
licenciamento e a gestão ambiental portuária. O diagnóstico de meio ambiente também
contempla questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador (como o cumprimento às
normas cabíveis), além da elaboração e execução de programas de gerenciamento e do
atendimento a emergências.
Inicialmente é apresentada a Caracterização da Situação Ambiental do Terminal
Salineiro, composta pela análise de estudos ambientais existentes na região, pela descrição de
planos e programas ambientais e de saúde e segurança do trabalhador – realizados ou não pela
instalação portuária – e pela identificação de aspectos de sensibilidade ambiental. O item de
Gestão Ambiental inclui a descrição da estrutura organizacional de meio ambiente das
instalações, o registro e o armazenamento de dados, quando estes forem existentes, a
identificação de certificações ambientais, como a ISO 14001 e a OHSAS 18001, além da análise
da existência de ações integradas no Terminal Salineiro. Por fim, o item de Licenciamento
Ambiental aborda as licenças ambientais em vigor no Terminal Salineiro, destacando suas
principais condicionantes, além de fazer uma análise do processo de licenciamento e do diálogo
com órgãos licenciadores.
As informações e as análises presentes neste relatório são respaldadas no levantamento
de dados por meio de questionário on-line e em entrevistas realizadas com a Autoridade
Portuária. Adicionalmente, foram consideradas as informações obtidas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da CODERN, assim como dos
documentos fornecidos por estes órgãos, além daqueles disponibilizados em sites
especializados.
Vale ressaltar que este diagnóstico não visa esgotar as informações existentes das
instalações portuárias e da região. O objetivo deste diagnóstico é descrever um panorama da
situação atual do Terminal Salineiro de Areia Branca referente aos temas de meio ambiente e
de saúde e segurança do trabalho.

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO
TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
O Terminal Salineiro de Areia Branca está localizado em mar aberto, e as instalações
terrestres do Terminal Salineiro, por sua vez, situam-se no perímetro urbano do município de
Areia Branca, próximas à foz do Rio Apodi-Mossoró. O rio consiste no segundo maior curso
d'água do Rio Grande do Norte, percorrendo 51 municípios desde a nascente, na Serra de São
José, até a foz, entre os municípios de Areia Branca e Grossos. Cabe destacar que o Rio Apodi-
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Mossoró é caracterizado pela elevada poluição difusa de suas águas, especialmente na altura do
município de Mossoró (OLIVEIRA, 2008).
Levando em consideração que a temática ambiental está inserida nos Planos Mestres, o
conhecimento da situação ambiental do Terminal Salineiro é um dos instrumentos de
planejamento fundamentais para avaliações de médio e longo prazos e para a orientação das
decisões de investimentos público e privado na infraestrutura de portos e terminais.

ESTUDOS AMBIENTAIS
Entre os estudos ambientais levantados, destacam-se o Relatório de Controle Ambiental
(RCA), o qual é exigido no processo de regularização ambiental de portos e terminais portuários,
de acordo com a Portaria nº 424 (BRASIL, 2011b), para a emissão da Licença de Regularização
de Operação (LRO), além do Relatório de Avaliação Ambiental (RAA). Tais estudos apresentam
um diagnóstico dos meios biótico, físico e socioeconômico da região onde o empreendimento
será (ou está) instalado, além da identificação dos impactos ambientais causados pela atividade
e de medidas mitigadoras necessárias para reduzir tais impactos.
Somados a esses estudos, foram utilizados relatórios que dizem respeito a planos e
programas disponibilizados pelo Terminal Salineiro, referentes aos monitoramentos ambientais
realizados, à gestão de resíduos sólidos, efluentes líquidos e à saúde e segurança do trabalhador.
A Tabela 14 apresenta os principais documentos disponibilizados.
Tipo de estudos

Ano

Órgão
licenciador

Observações

Relatório de Avaliação Ambiental (RAA)

2007

Idema

Regularização do Terminal Salineiro de Areia
Branca

Relatório de Controle Ambiental (RCA)

2007

Idema

Ampliação do Terminal Salineiro de Areia
Branca

Relatório Ambiental Simplificado (RAS)

2009

Ibama

Ampliação do Terminal Salineiro de Areia
Branca

Plano de Controle de Emergência (PCE)

2012

Ibama

-

Plano de Ajuda Mútuo (PAM)

2012

Ibama

-

Tabela 14 – Principais estudos ambientais identificados no Terminal Salineiro de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Terminal Salineiro de Areia Branca atualmente está em processo de regularização
ambiental no Ibama, como será descrito adiante no item de Licenciamento Ambiental.
Conforme relatado pela Autoridade Portuária, os estudos ambientais, assim como os planos e
os programas de monitoramento ambiental e atendimento à emergência, deverão ser
atualizados por parte do órgão licenciador após a elaboração do Termo de Referência (TR).
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PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO
Os planos e programas de controle e gestão ambiental e de segurança do trabalho
baseiam-se em um conjunto de metodologias e ações cujo objetivo é mitigar os impactos
ambientais, os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, conduzindo as atividades
potencialmente poluidoras de maneira a atender à legislação vigente sobre a atividade portuária.
Os programas de monitoramento são instrumentos para verificar a ocorrência de
impactos ambientais e avaliar se as medidas mitigadoras implementadas são eficazes. Incluem
cronograma de medições em campo, coleta de amostras e análises físico-químicas e biológicas para
determinados parâmetros. Já os programas de gerenciamento englobam ações e medidas
estruturais a serem implementadas para prever e intervir na qualidade ambiental de um meio
específico. Por fim, os programas de ações sociais, comunicação e interface com a população
definem um cronograma de ações para estabelecer um canal de diálogo entre empreendedor e
população externa. As ações incluem divulgar a importância estratégica do empreendimento como
instrumento de desenvolvimento local e regional, divulgar sobre os impactos ambientais da
atividade e as medidas de mitigação implementadas, e auxiliar no desenvolvimento social da região.
O objetivo desse levantamento é destacar as principais informações e os resultados
dos programas ambientais desenvolvidos no Terminal Salineiro de Areia Branca, por meio da
documentação obtida, identificando as características da região em estudo e avaliando sua
correlação com os objetivos do Plano Mestre.

Programas de Monitoramento
Como exemplo de programas de monitoramento ambientais contínuos que podem ser
realizados para a atividade portuária, podem ser destacados aqueles relacionados à qualidade
do ar, à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, à qualidade dos sedimentos, à biota
aquática, à água de lastro e à emissão de ruídos.
No que diz respeito ao Terminal Salineiro de Areia Branca, a Coordenação de Meio
Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional (Coorma) da Autoridade Portuária é designada para
realizar a implantação de programas, planos e projetos relacionados à temática ambiental. O
Terminal iniciou o processo de regularização junto ao órgão licenciador estadual, o Instituto de
desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema), com a
elaboração do RAA em 2007. O documento previa a implementação dos seguintes
monitoramentos ambientais:
»
»
»
»

Programa de controle da emissão de poluentes e do nível de ruídos
Programa de proteção da qualidade das águas superficiais
Programa de prevenção de riscos ambientais
Programa de monitoramento das condições dinâmicas das águas (correntes, marés,
meteorologia)
» Programa de monitoramento da qualidade da água e dos sedimentos
» Programa de controle e monitoramento da estrutura da comunidade bentônica
» Programa de monitoramento da comunidade planctônica (CODERN, 2007a).
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Ainda em 2007, o Terminal também apresentou o RCA ao Idema para a ampliação do
empreendimento. O RCA previu os mesmos monitoramentos do RAA, com a inclusão de mais
dois programas:
» Programa de comunicação social
» Programa de monitoramento da Ictiofauna e pesca (CODERN, 2007b).

Entretanto, atualmente nenhum monitoramento ambiental é realizado no Terminal,
devido ao andamento do processo de regularização ambiental, o qual passou para o Ibama em
2011, e que se encontra em análise. A Coorma está aguardando a elaboração de um novo TR, a
ser emitido pelo Ibama, para contratar uma empresa e poder reformular e implementar todos
os programas ambientais a serem exigidos pelo órgão ambiental licenciador.

Programa de Controle da Fauna Sinantrópica Nociva
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 72/2009 (ANVISA, 2009),
todas as instalações portuárias devem manter a limpeza adequada de suas áreas, de modo que
se evite a proliferação de vetores, roedores e outras espécies de fauna sinantrópica nociva à
saúde. Assim, de acordo com o art. 105 da resolução:
A administração portuária, consignatários, locatários ou arrendatários devem
elaborar, implantar e manter atualizado um programa integrado de controle e
monitoramento da fauna sinantrópica nociva contemplando todas as espécies
potencialmente transmissoras de doenças de importância para a saúde pública que
façam parte do contexto local (ANVISA, 2009, p. 42).

Conforme relatado pelos representantes da Autoridade Portuária, o Terminal Salineiro
de Areia Branca realiza o controle de vetores, como roedores e insetos, cujas ações são
desenvolvidas com periodicidade quinzenal.

Programas de Gerenciamento
Em relação ao gerenciamento ambiental, que é um instrumento de Gestão Ambiental
portuária, os portos podem ser tratados de forma diferente, de acordo com a sua situação, se
já instalados ou se ainda estão em vias de serem instalados. No caso de empreendimentos já
instalados, como a maioria dos terminais portuários brasileiros, a análise se torna mais objetiva
devido à existência de problemas reais e concretos. Já em expansões ou em novos projetos
portuários, a análise dos impactos ambientais é subjetiva.
Como exemplo de programas de gerenciamento, podem ser destacados aqueles
relacionados ao gerenciamento de riscos à saúde e segurança do trabalhador, ao atendimento
a emergências e aos resíduos sólidos e efluentes.

Gerenciamento de Riscos à Saúde e Segurança do Trabalhador
Nos programas de gerenciamento de riscos voltados essencialmente à saúde e segurança
do trabalhador estão inseridos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Plano de Controle de Emergências (PCE). Os
três programas citados fazem parte de um Conjunto de Normas Regulamentadoras de Saúde e
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Segurança do Trabalho, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que prevê o
gerenciamento de riscos à saúde do trabalhador, e como premissas básicas estabelece requisitos,
orienta e recomenda ações de gestão para prevenir ocorrências de acidentes ambientais que
possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores portuários, bem como a segurança
da população do entorno e do meio ambiente (BRASIL, [2017?]).
O PPRA visa continuar os programas que têm como objetivo a preservação da integridade
física e da saúde de seus trabalhadores e do meio ambiente. A Norma Regulamentadora (NR) 9
(BRASIL, 1978) estabelece obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA, tendo em vista
a preservação da saúde de trabalhadores, através da antecipação e da avaliação de potenciais riscos
ambientais que possam existir no ambiente de trabalho.
O PPRA foi previsto no RAA para a regularização do Terminal Salineiro de Areia Branca,
visando ao planejamento de medidas específicas voltadas para a proteção obrigatória contra
acidentes e doenças profissionais, facilitação dos procedimentos de primeiros socorros, além do
estabelecimento das melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores
portuários (CODERN, 2007a). O Terminal Salineiro de Areia Branca está realizando a atualização
de seu PPRA em caráter emergencial e, por conseguinte, atualizará também o PCMSO e Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).
Já o PCE é um documento exigido pela NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário) e tem por objetivo: “Regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças
profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários” (BRASIL, 1997b). O PCE abrange
também cenários emergenciais com impactos sobre o meio ambiente e, portanto, será também
um instrumento de contingência em caso de acidentes ambientais.
Alguns dos riscos de acidentes relacionados à atividade portuária são: vazamento de
combustíveis, manejo de produtos químicos e outras cargas que podem contaminar o ar, o solo
e a água, além de riscos de incêndios. Dessa forma, são descritos os cenários acidentais
envolvendo líquidos inflamáveis e líquidos tóxicos, no píer e nos terminais.
O Terminal Salineiro elaborou seu PCE em 2013, o qual avaliou as hipóteses acidentais
e o planejamento de ações para o atendimento à emergência. Dentre os 26 cenários previstos,
cabe destacar:
» Liberação de óleo diesel durante o abastecimento do tanque: contaminação do solo, fogo
em poça (pool fire), incêndio, explosão.
» Liberação do óleo diesel durante operação de carregamento da balsa que irá alimentar o
gerador do Terminal Salineiro: contaminação do rio, incêndio no píer.
» Queda de nível de máquinas, equipamentos, contêineres e cargas em geral: danos à vida,
danos às instalações da CODERN e ao patrimônio particular (equipamentos, máquinas,
dentre outros).
» Grande liberação de óleo diesel no mar: poluição marinha.
» Liberação de acetileno: explosão, incêndio (CODERN, 2012a).

De modo geral, foram observadas semelhanças entre as hipóteses ao se considerar
aspectos como cenários, tipologia e consequências. Assim sendo, realizou-se uma subdivisão das
referidas hipóteses acidentais, o que resultou em oito subgrupos, conforme mostra a Tabela 15.
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Grupo

Hipótese

1

Acidentes pessoais

2

Queda de máquinas,
equipamentos e
objetos

3

Incêndio e/ou
explosões

4

Danos patrimoniais

5

Liberação de gás
inflamável

Subgrupo
Queda de nível de trabalhador, atropelamento
no pátio de manobras, choque elétrico,
queimaduras, cortes e fraturas, indisposições
diversas, mal súbito
Queda de nível de máquinas, equipamentos,
contêineres e cargas em geral durante
operações de carga e descarga de navios e/ou
manobras no pátio, queda de máquina ou
veículo no mar
Pool Fire no tanque de óleo diesel, explosão no
tanque de óleo diesel, incêndio no
almoxarifado, incêndio no píer,
superaquecimento dos geradores, liberação de
acetileno
Vandalismo, naufrágio
Vazamento de acetileno

Consequências

Danos à vida

Danos à vida

Danos ao patrimônio,
incêndio/explosão

Danos ao patrimônio
Incêndio/explosão,
danos à vida

Tabela 15 – Hipóteses acidentais previstas no PCE do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: CODERN (2012a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dentre os procedimentos previstos após a detecção de emergência, consta no PCE o
acionamento do líder local para uma avaliação inicial. Ao tratar-se de vazamento de óleo, o
Plano de Emergência Individual (PEI) será acionado. Do contrário, deve-se analisar se a
emergência em questão é possível de ser controlada com recursos locais, acionando recursos
adicionais em caso negativo. Através destas medidas, torna-se viável o desenvolvimento das
ações de controle. Após o controle da emergência, realizam-se também atividades como o
atendimento às vítimas, a restauração da área, as operações de limpeza, monitoramento
ambiental e avaliação do atendimento (CODERN, 2012a).
Para substâncias inflamáveis, as hipóteses e ações previstas são listadas na Tabela 16.
Ocorrência

Ações de emergência previstas

Incêndio com acetileno

Vazamento de acetileno

Evacuação da área de risco. Uso de máscara autônoma. Resfriamento dos
recipientes com jatos d'água, sem extinguir as chamas. Remoção de
fontes de ignição e interrupção do fluxo de gás.
Evacuação da área de risco. Uso de máscara autônoma. Verificar a
atmosfera com explosímetro antes de entrar na área. Remoção de todas
as fontes de ignição. Redução de vapores com neblina e jatos d'água.
Interrupção do vazamento, se não houver riscos. Ventilação da área de
risco ou remoção de recipientes de vazamento para áreas bem ventiladas.

Tabela 16 – Principais ações previstas em casos de acidentes com acetileno
Fonte: CODERN (2012a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Verifica-se também que as instalações portuárias do Terminal Salineiro de Areia
Branca deverão possuir um posto de serviço de atendimento de urgência, com um médico do
trabalho e dois auxiliares de enfermagem, tendo à disposição um ambulatório e equipamentos
de primeiros socorros. São descritas ainda as medidas a serem tomadas em caso de acidentes
que envolvam a inalação, contato com a pele, contato com os olhos e ingestão de óleo diesel e
de acetileno (CODERN, 2012a).
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Ademais, o PCE descreve os procedimentos a serem observados em casos de
evacuação de área, que envolvem a priorização de evacuação de pessoas, a verificação do vento
para que seja seguido na direção contrária, a desocupação ordenada, a contagem de pessoas, a
inspeção da área evacuada pelo líder da brigada (CORDERN, 2012a).
A CODERN informou que possui as estruturas físicas, assim como os equipamentos
necessários para situações de emergência.

Gerenciamento de Recursos de Atendimento à Emergências
Em relação ao atendimento a emergências, por se tratar de uma área portuária, são
obrigatórios o PEI e o Plano de Ajuda Mútua (PAM), conforme resoluções e normas técnicas, e
visam gerenciar os recursos disponíveis na ocorrência de acidentes.
O PEI é um documento exigido pela Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) nº 398/2008, que dispõe que portos organizados, instalações portuárias,
terminais, dutos, plataformas e respectivas instalações de apoio, bem como sondas terrestres,
refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão dispor de PEI para
incidentes causados por óleo em águas sob jurisdição nacional (BRASIL, 2008b).
A utilização do óleo diesel no Terminal Salineiro de Areia Branca é devida à necessidade de
três grupos de geradores, responsáveis por suprir a demanda energética das atividades operacionais.
Ademais, o óleo é empregado no abastecimento de tratores e pás carregadeiras. As barcaças
salineiras são responsáveis pelo transporte a granel desta substância ao Terminal, sendo então
bombeada para dois tanques de estrutura cilíndrica vertical, com volumes de 50 mil L cada (CODERN,
2007a). Ademais, a CODERN informou que os tanques estão em processo de substituição por outros
com volume de 30 mil L cada e detentores de bacia de contenção.
Dentre os possíveis incidentes, relatam-se:
» Derramamento de óleo diesel devido a rombo no casco de navio por colisão deste com uma
estrutura do Terminal.
» Derramamento de óleo diesel devido à explosão/incêndio em navio atracado ao cais de
navios.
» Derramamento de óleo diesel devido à explosão/incêndio em navio ou barcaça atracado ao
cais de barcaças do Terminal.
» Derramamento de óleo diesel devido a erro de manobra, avaria ou acidentes nos tanques
de armazenagem de combustível.

Para estes cenários, os procedimentos a serem realizados englobam a sinalização de
alerta, seguida pela observação e avaliação do local. Posteriormente, consulta-se a Tabela de
Decisão e a Lista de Procedimentos, inserida no Plano de Emergência, para que se obtenham
orientações relativas às ações necessárias. Por fim, devem-se lançar rapidamente barreiras
absorventes, que irão conter a mancha, além da utilização de mantas absorventes para
recolhimento do óleo diesel (CODERN, 2007a).
Atualmente o PEI está em fase de atualização pela Coorma, assim como os demais
planos de atendimento a emergências.
Já o PAM está previsto na Lei Federal nº 9.966/00 (BRASIL, 2000) e é descrito como
um documento ou uma junção de documentos que contenha informações sobre a forma de
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atuação conjunta dos seus integrantes na resposta a emergências nas suas instalações. A
atuação ocorre mediante a utilização de recursos humanos e materiais colocados à disposição
do plano, sob a coordenação do participante atingido pela emergência ou das autoridades
competentes (federais, estaduais e municipais) responsáveis pela resposta a emergências.
O PAM é um documento elaborado com a finalidade de orientar medidas técnicas e
órgãos a serem acionados para controlar e cessar acidentes, gerenciado por uma comissão eleita
pelos seus participantes. Assim, é estabelecido um calendário anual de treinamento para os
participantes do PAM e, então, são realizados registros para avaliação dos resultados obtidos.
Além disso, são efetuadas visitas às instalações de atendimento a emergências para facilitar as
ações integradas e a verificação das plenas condições de utilização dos recursos.
A Coorma possui o Estatuto do PAM, elaborado em 2011. Entretanto, com o processo
de regularização ambiental em andamento, o PAM não foi implementado e será reformulado
após a emissão do TR.
Por fim, o Plano de Área (PA) objetiva a articulação de respostas a situações de
emergências, em atendimento ao Decreto Federal nº 4.871 de 2003 (alterado pelo Decreto
Federal nº 8.127 de 2013), que institui o Plano Nacional de Contingência para incidentes de
poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. Este documento visa reunir informações,
medidas e ações referentes a áreas com uma concentração de instalações portuárias e afins,
integrando PEIs de diversos terminais, objetivando o combate de incidentes de poluição por
óleo de origem desconhecida (BRASIL, 2013b).
Neste sentido, o Terminal Salineiro de Areia Branca aguarda a elaboração de um novo
TR a ser emitido pelo Ibama, para que então o PA seja devidamente estruturado e colocado em
funcionamento.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, dentre os resíduos normalmente
encontrados nos portos estão os oriundos de operação e manutenção dos terminais, da carga e
das embarcações.
Os portos ainda têm especial complexidade na gestão de resíduos sólidos, devido à
heterogeneidade dos materiais e de suas fontes, gerando a necessidade de classificação e
segregação dos resíduos para sua correta destinação, tendo ainda suas classes definidas por
legislação e normas especificas.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituía inicialmente que, até 2014,
todos os aterros sanitários estivessem regularizados, sendo postergado para prazos entre 2018
e 2021. A Lei nº 12.305/2010 institui que áreas de lixões a céu aberto e aterros controlados
devem ser desativadas, isoladas e recuperadas ambientalmente (BRASIL, 2010). Isso se deve ao
fato de esses tipos de aterros não possuírem impermeabilização no fundo, contaminando o
lençol freático com lixiviado, além de não haver controle de emissão de gases.
Sendo assim, os terminais e os portos que utilizam o serviço municipal devem estar
atentos a essa lei, que estabelece, dentre alguns dos seus princípios: “A cooperação entre as
diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade [...]
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010).
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Devido à questão da responsabilidade compartilhada, salienta-se que, mesmo o
município não oferecendo o serviço adequado, as empresas têm obrigação sobre os resíduos
gerados em suas instalações e devem buscar descartá-lo de maneira a não prejudicar o meio
ambiente. O capítulo I do art. 27, § 1o da referida lei, reforça essa necessidade:
A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por
danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos
resíduos ou rejeitos (BRASIL, 2010, não paginado).

Segundo consta no RAS, a operação do Terminal Salineiro de Areia Branca acarreta na
geração dos seguintes resíduos:
»
»
»
»

resíduos orgânicos: sobras de alimentos diversos;
resíduos de escritório: papéis, grampos, canetas, produtos de informática;
resíduos operacionais: trapos de lã, madeira, peças metálicas, alumínio, borracha;
resíduos da manutenção: utensílios diversos, resíduos de varrição e limpeza, sucatas
diversas, plásticos;
» resíduos perigosos: óleos e graxas, lâmpadas fluorescentes, tintas e solventes, pilhas e
baterias;
» resíduos ambulatoriais: gases, fitas adesivas, lenços, torniquetes, máscaras e luvas
cirúrgicas (CODERN, 2009).

O Terminal Salineiro de Areia Branca ainda não implementou o Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (PGRS), que está previsto pela Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010). Conforme
relatado pela Coordenadoria de Meio Ambiente, o PGRS está em fase de atualização, visto que
necessita de informações referentes ao inventário de resíduos gerados. Assim sendo, é
aguardada a contratação de uma empresa especializada par o desenvolvimento do inventário
supracitado, assim como a atualização do PGRS. Cabe salientar que todo resíduo produzido no
Terminal Salineiro de Areia Branca é transportado semanalmente para uma estrutura terrestre,
sendo posteriormente encaminhado ao aterro sanitário do município de Mossoró, uma vez que
o município de Areia Branca não possui local adequado para disposição de resíduos.

Gerenciamento de Efluentes Líquidos
Em relação ao gerenciamento dos efluentes líquidos, é estimada a produção de
4,8 m³/d no Terminal Salineiro de Areia Branca (CODERN, 2009). A referida estimativa foi
realizada com base nas seguintes considerações:
» população de 50 operários/dia;
» consumo per capita de água de 120 L/operário.dia;
» coeficiente de retorno de água/esgoto igual a 0,80.

O Terminal Salineiro de Areia Branca declarou possuir uma Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE), localizada nas instalações terrestres do Porto. A referida ETE é composta por
digestor anaeróbio e filtro anaeróbio em módulo único, cuja capacidade de tratamento
corresponde a 10 m³/d.
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Destaca-se que os efluentes provenientes da estrutura offshore são transportados
semanalmente às instalações terrestres, conforme a mudança de turno das equipes que atuam
no Terminal. Assim sendo, estes efluentes são inseridos na ETE para receber o tratamento
adequado. Ademais, cabe salientar que a Resolução Conama nº 430/2011 exige a realização de
automonitoramento periódico dos efluentes, entretanto o monitoramento da ETE também
aguarda a contratação de empresa especializada para realização do estudo ambiental e dos
programas de monitoramentos ambientais pertinentes (BRASIL, 2011a).

Programa de Educação Ambiental, ações sociais, comunicação
e interface com a população
A inserção da análise das ações de educação ambiental do Terminal Salineiro de Areia
Branca neste Plano Mestre tem como objetivo identificar se os programas elaborados são
utilizados como ferramenta de transformação socioambiental, além de promover a construção
de conhecimento acerca de temas voltados à conservação e à preservação da biodiversidade,
aliados à redução do impacto ambiental sobre os recursos naturais nas comunidades existentes
na área de influência do Complexo.
A concepção de educação ambiental, trazida pela Lei nº 9.795/99 referente à Política
Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), é um conjunto de processos por meio dos quais
é possível levar o indivíduo a construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltados para a conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, trata-se de
um estímulo à coletividade, à construção do bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de
vida e sua sustentabilidade.
O RAA de 2009 previu a implantação de um Programa de Educação Ambiental. A
metodologia proposta consistia em um Programa de Educação Ambiental informal, voltado aos
operários das obras de ampliação do Terminal, com realização de palestras, distribuição de
cartilhas e exposições de materiais audiovisuais. Da mesma forma, foi planejado o Programa de
Comunicação Social durante a realização das obras, cujas ações visavam à integração com a
comunidade local, esclarecimento de dúvidas e redução de expectativas (CODERN, 2009).
Entretanto, o programa não foi implementado, pois o Terminal está com processo de
regularização em andamento e aguarda o TR do Ibama, para a contratação de empresa para a
reestruturação dos programas ambientais.

SENSIBILIDADE AMBIENTAL
Os principais aspectos relacionados à sensibilidade ambiental da região onde uma
instalação portuária está inserida são: a localização do Terminal Salineiro, sendo este o único
Porto-Ilha do Brasil, Unidades de Conservação (UC), Terra Indígena (TI) e sítios arqueológicos.
Sendo o único Porto-llha do Brasil, o Terminal Salineiro de Areia Branca está inserido
em ecossistema marinho, de forma que possui uma condição de alta sensibilidade, tendo em
vista sua suscetibilidade, principalmente em relação aos impactos relacionados a possíveis
vazamentos de óleo e combustíveis. Apesar disso, segundo a CODERN, não há registros de
ocorrência de derramamento de óleo oriundos do Terminal Salineiro.
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Em relação à vegetação, o Estado do Rio Grande do Norte é composto praticamente
do bioma caatinga, entretanto apenas 4,5% do território do estado é protegido
ambientalmente. Atualmente, o estado possui oito UCs, porém nenhuma delas fica no município
de Areia Branca (IDEMA, 2017). As unidades de conservação mais próximas do Terminal Salineiro
ficam a mais de 50 km, estando fora da área de influência do Terminal e da zona de
amortecimento das UCs.
Entretanto, a região de Areia Branca está inserida em uma área de relevância alta e
extremamente alta em prioridade de conservação, conforme a Figura 23.

Figura 23 – Classificação das áreas prioritárias para conservação no entorno do Terminal Salineiro de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Silva (2013) destacou a vegetação do município de Areia Branca como sendo de
caatinga, restinga e manguezal. Ainda, segundo a autora, o município de Areia Branca sofre com
a degradação ambiental proveniente principalmente de despejos irregulares de efluentes
domésticos e resíduos no Rio Apodi-Mossoró. Nesse contexto, em relação a degradação
ambiental, o município sofre com o desmatamento de sua vegetação devido ao crescimento
urbano e a utilização de áreas para a extração de petróleo e pelas indústrias de cerâmicas. Dessa
forma, a conservação dos ecossistemas da região, principalmente da caatinga, torna-se essencial
para a qualidade ambiental da região (SILVA, 2013).
Nesse sentido, o Idema está investindo na criação de novas unidades de conservação
estaduais, dentre elas, a Área de Proteção Ambiental (APA) Dunas do Rosado, área de mais de
16 mil ha abrangendo os municípios de Areia Branca e Porto do Mangue (IDEMA, 2017).
A Coordenadoria de Meio ambiente da CODERN relatou a presença de vegetação
identificada como franja de mangue, inserida na área terrestre do Terminal Salineiro de Areia
Branca. Em períodos de maré alta, costuma-se observar a presença de resíduos, especialmente
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materiais plásticos. Como medida para preservação da franja de mangue, a equipe de meio
ambiente faz a retirada destes materiais. Discute-se também a telagem deste local, com intuito
de evitar o aporte de resíduos. Ademais, cabe salientar a evolução desta vegetação, que se
encontra mais densa e com registros de presença de fauna. Por intermédio da Figura 24, podese observar a referida franja de mangue, fotografadas no ano de 2012.

Figura 24 – Franja de Mangue na área terrestre do Terminal Salineiro de Areia Branca.
Fonte: Ibama (2012)

Destaca-se, portanto, que o município de Areia Branca está inserido em um bioma de extrema
importância para a conservação ambiental, entretanto sofre com problemas de degradação, devido a
urbanização e a falta de planejamento ambiental da região. Nesse contexto, não há Unidades de Conservação
no entorno do Terminal Salineiro que possam ser afetadas pelos impactos da atividade portuária.

5.2.

GESTÃO AMBIENTAL

Considerando que a Gestão Ambiental aborda a estruturação deste setor nos portos e
terminais, em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), verificou-se,
neste diagnóstico, a estrutura desenvolvida no Terminal Salineiro de Areia Branca.
Consideraram-se, entre outras questões, a análise da estrutura, o corpo técnico e o banco de
dados existentes. Posteriormente, foram identificadas as diretrizes existentes para a melhoria
contínua das conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como em outros
dispositivos reguladores, incluindo nesse rol a Agenda Ambiental Portuária.
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A análise da eficácia das ferramentas de gerenciamento se deu por meio da
identificação dos principais aspectos e impactos de cada instalação portuária sobre o ambiente
e a existência das ferramentas utilizadas pelo Terminal Salineiro para o planejamento, a
implementação, o controle e a melhoria do processo de gestão ambiental.

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

Dessa forma, evidenciou-se no Terminal Salineiro de Areia Branca que, além do
fortalecimento do núcleo de meio ambiente para lidar com as questões ambientais portuárias
em seu estado atual e nas expansões previstas, devem ser consideradas as diretrizes da ANTAQ
e as ações desenvolvidas pelo Complexo para fortalecer as atividades de gestão ambiental
portuária, tais como a alocação de recursos financeiros para a contratação de empresas
especializadas para atuar no apoio à gestão ambiental através de processo licitatório.
Assim sendo, a coordenação de meio ambiente da CODERN é responsável pela gestão
ambiental do Terminal Salineiro de Areia Branca e do Porto de Natal, sendo constituída por dois
biólogos, um químico, dois técnicos ambientais e dois técnicos de segurança do trabalho.
Entretanto, este núcleo não está completamente consolidado, haja vista a necessidade de
outros profissionais da área ambiental conforme as diretrizes da ANTAQ.
Cabe salientar também a Comissão de Gestão Ambiental, instituída através da Portaria
DP nº 152/12 (CODERN, 2012), constituída por uma equipe da própria CODERN, a qual se reúne
a cada três meses para proceder a Avaliação do Desempenho Ambiental da Companhia. Dentre
os integrantes, destaca-se a presença da Coordenadoria de Meio Ambiente do Terminal
Salineiro de Areia Branca.
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Ressalta-se que a existência de um núcleo ambiental que conte com profissionais capacitados
na área é fundamental para a condução das atividades de gestão e controle do meio ambiente, pois
estabelece procedimentos a serem adotados com vista à redução de impactos e de riscos ambientais
por meio de medidas preventivas e corretivas e se responsabiliza pelo planejamento e pela condução
das ações em casos de emergência.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA)
A gestão ambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de
sustentabilidade. O SGA sugerido na norma ISO 14001 propõe alguns requisitos gerais e
implementação de política ambiental seguida de planejamento (considerando aspectos
ambientais, requisitos legais, objetivos e metas e programa de gestão ambiental), implementação
e operação, verificação e ações corretivas por parte dos administradores (ABNT, 2015).
Atualmente, o Terminal Salineiro de Areia Branca não possui SGA implementado, visto
que este necessita de padronização de procedimentos, sistema integrado de banco de dados e
avaliação para melhorias contínuas. De forma a atender à Portaria nº 104/2009 (BRASIL, 2009),
a CODERN está em busca da implementação de seu SGA visando à certificação ambiental ISO
14001. A autoridade portuária já possui um Sistema Integrado de Gestão Administrativa
Portuária (SIGAP), entretanto os módulos de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho
ainda não foram desenvolvidos.

AÇÕES INTEGRADAS DO TERMINAL SALINEIRO
Devido à multiplicidade e à abrangência de impactos ambientais e socioeconômicos
que a atividade portuária pode gerar na região onde está instalada, o Plano Mestre deve
identificar a interação do Terminal Salineiro de Areia Branca com todas as entidades e órgãos
que possuem a responsabilidade de zelar e administrar direta e indiretamente os impactos da
atividade portuária. Dessa forma, a interação visa ao compartilhamento de conhecimento e
experiências, buscando alternativas e soluções eficientes para mitigar impactos negativos e
potencializar impactos positivos da atividade portuária sobre o meio ambiente, a cidade e a
população do entorno.
O Terminal Salineiro de Areia Branca não possui ação integrada com a prefeitura ou
órgãos externos para mitigar os impactos ambientais da atividade. Porém, a CODERN administra
áreas públicas do entorno, as quais estão disponíveis para a comunidade, como é descrito no
Capítulo 6 – Análise da Relação Porto-Cidade.

5.3.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o
reconhecimento público que suas atividades estão sendo desenvolvidas em conformidade com
a legislação ambiental, garantindo a qualidade dos recursos naturais e sua sustentabilidade. Esse
instrumento é previsto na Lei Federal nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), conhecida como Política
Nacional do Meio Ambiente, sendo obrigatória para empreendimentos com possibilidade de
gerar grandes impactos ambientais. No âmbito da atividade portuária, o licenciamento
ambiental busca garantir a qualidade ambiental da região, minimizar os impactos negativos

70

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

causados pelo Porto e seus terminais e reforçar os benefícios da atividade quanto aos aspectos
sociais e econômicos.
As principais diretrizes legais para a execução do licenciamento ambiental estão
expressas na Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981) e nas Resoluções Conama nº 001/1986 (BRASIL,
1986) e nº 237/97 (BRASIL, 1997a); além destas, as publicações da Lei Complementar nº
140/2011 (BRASIL, 2011d) e do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015b) ordenaram a
competência do licenciamento, tendo como fundamento a localização geográfica do
empreendimento e sua tipologia.
Recentemente o Governo Federal, através do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015b),
revisou a competência de processos de licenciamento que são conduzidos pelo Ibama e aqueles
que são licenciados por órgãos estaduais ou municipais de meio ambiente. Sendo assim, a
competência para o licenciamento ambiental de todos os portos organizados, terminais
arrendados e Terminais de Uso Privado (TUP), segundo a legislação vigente, é da União, caso o
empreendimento possua movimentação anual superior a 15 milhões de toneladas ou 450 mil
TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent Unit). Os licenciamentos portuários que hoje estão sob
tutela de órgãos estaduais passarão para a competência do Ibama na fase de renovação das
licenças. Até lá as instalações portuárias devem seguir orientações e prestar contas ao atual
órgão licenciador. Além disso, novos empreendimentos devem seguir as regras do Decreto nº
8.437 (BRASIL, 2015b).
O licenciamento ambiental do Terminal Salineiro de Areia Branca possui uma
complexidade adicional, assim como outros portos do País, pois sua construção é anterior à
regulamentação do licenciamento ambiental brasileiro. O Governo Federal, como forma de
resposta à sociedade sobre o licenciamento ambiental, lançou em 2002 o Decreto nº 4.340, que
dispõe, em seu art. 34 que:
Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem
as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir
da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente
mediante licença de operação corretiva ou retificadora (BRASIL, 2002, não paginado).

Até 2011, 11 portos brasileiros haviam feito o pedido de licenciamento ambiental. Visando
garantir celeridade ao processo de regularização ambiental, foi lançada a Portaria Interministerial
MMA/SEP/PR nº 425, em 26 de outubro de 2011. A Portaria institui o Programa Federal de Apoio à
Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) de portos e terminais portuários marítimos,
inclusive os outorgados às Companhias Docas, vinculadas à SNP/MTPA (BRASIL, 2011c).
O Terminal Salineiro de Areia Branca não possui Licença de Operação (LO), pois iniciou
seu processo de regularização ambiental em 2007, junto ao órgão estadual Idema. Entretanto,
em 2009, o processo passou para o Ibama sob responsabilidade da SNP, juntamente com o
projeto para a ampliação do Terminal. Assim, em 2011, o Ibama elaborou um TR para a
elaboração de um Plano de Controle Ambiental (PCA) para a regularização ambiental do
Terminal Salineiro de Areia Branca. A responsabilidade do processo de licenciamento do
Terminal passou da SNP para a Autoridade Portuária e, portanto, a atual Coordenação de Meio
Ambiente da CODERN pediu a atualização do processo ao Ibama. Assim, a CODERN está
aguardando a elaboração do novo TR para prosseguir com a contratação de novos estudos
ambientais, a exemplo de estudos hidrodinâmicos e monitoramentos ambientais.
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Em fevereiro de 2018, a Superintendência Regional do Ibama realizou uma vistoria no
Terminal Salineiro de Areia Branca com o intuito de verificar as pendências da instalação no que
se refere ao meio ambiente, à saúde e à segurança do trabalho. Posteriormente, a Diretoria de
Licenciamento Ambiental (DILIC) do Ibama promoveu uma segunda vistoria, em julho de 2018,
a qual resultou no embargo do Terminal Salineiro de Areia Branca devido a irregularidades
constatadas. Após uma semana da interdição, o Porto-Ilha foi autorizado a operar novamente.
Para tanto, foi acordado que a gerência do Terminal acompanharia semanalmente as ações de
melhoria executadas até a formalização do processo de regularização ambiental.

5.4.

CONCLUSÃO

Como já ressaltado, o Terminal Salineiro de Areia Branca ainda não está regularizado
ambientalmente, de acordo como Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002). O processo iniciou em
2007 com o órgão licenciador estadual (Idema) e passou para o órgão federal Ibama em 2009.
Como o processo continua em andamento pelo Ibama, a CODERN aguarda a atualização do 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 do DILIC-Ibama em julho de 2018,
devido à constatação de irregularidades durante uma vistoria no Porto-Ilha.
O RAA para a regularização do Terminal foi elaborado em 2007, e o TR do Ibama para a
elaboração de um 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 dos 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 PGRS do Terminal está sendo atualizado,
porém a CODERN já realiza o descarte adequado dos materiais.
Para o atendimento às emergências, os planos estão sendo atualizados, inclusive o PEI,
e o Terminal possui estrutura física e equipamentos para situações emergenciais.
Em relação ao gerenciamento de efluentes, o Terminal tem à disposição uma 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 certificá-lo com a ISO 14001.
Por fim, destaca-se que a CODERN está buscando a adequação do Terminal perante as
legislações ambientais, com o intuito de melhorar o sistema de gestão ambiental, associado a
metas graduais de qualidade ambiental.
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6. ANÁLISE DA RELAÇÃO PORTO–CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente
ligada ao papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular,
seja por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e socioeconômico ou
pelos valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012).
A análise da interação porto–cidade tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica
de como o porto e as outras estruturas portuárias estão 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 no cenário atual e futuro. Dessa
forma, o estudo da relação porto–cidade busca compatibilizar as atividades portuárias atuais e
seus projetos de expansão com a dinâmica social e o desenvolvimento urbano do seu entorno.
Nesse sentido, a análise da relação porto–cidade do Complexo Portuário de Areia
Branca abrange o território do município de mesmo nome, onde está localizado o Terminal
Salineiro de Areia Branca, mais conhecido como Porto-Ilha de Areia Branca.

6.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
O litoral do município de Areia Branca já era conhecido dos navegantes desde os primórdios
do descobrimento do continente americano. Sousa (1851), no Tratado descritivo do Brasil, descreve as
costas de Areia Branca, seus rios e também as diversas populações nativas que habitavam na região.
As primeiras incursões voltadas para a exploração das salinas foram realizadas por
portugueses, entre os anos de 1604 e 1630, e por holandeses, em 1641. As jornadas eram motivadas
pelos imensos depósitos de sal existentes nas margens do Rio Mossoró (NETO, 2011).
A extração de sal das reservas naturais predominou por todo o período colonial. A técnica
utilizada para a extração nas margens do Rio Mossoró era a mesma utilizada nas salinas tradicionais de
algumas partes da África, América do Sul e Oceania, consistindo em represar a água do mar em diques
de argila e aguardar a precipitação do cloreto de sódio (COSTA, 2013). A partir da segunda metade do
século XIX, já no período imperial, cresceram as demandas pelo produto para o curtimento de couros,
a salga de peixes, carnes, produtos de consumo e comércio entre vilas e povoados que surgiam
(SANTOS, 2002).
Ainda na época do Brasil império, em 5 de dezembro de 1872, Areia Branca, que estava
vinculada ao Município de Mossoró, ganhou o título de Distrito de Paz de Areia Branca. O título
correspondeu ao primeiro passo para uma futura emancipação política municipal. Porém, essa
evolução não durou muito tempo: pouco mais de quatro anos depois, em 19 de dezembro de 1876, o
Distrito de Paz foi dissolvido. Em 16 de fevereiro de 1892, menos de um ano após a promulgação da
primeira constituição republicana brasileira, a Junta Governativa do Estado do Rio Grande do Norte
reconheceu a importância do antigo título de Distrito de Paz de Areia Branca, elevando a povoação
para a categoria de Vila de Areia Branca, que, consequentemente, se tornou a sede deste novo
município potiguar com autonomia político-administrativa própria (NETO, 2011).
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Figura 25 – Inauguração do Palacete da Intendência Municipal, em março de 1918
Fonte: ARAUJO (2012).

Em 22 de outubro de 1927, pouco mais de 35 anos após a emancipação política de Areia
Branca, a vila, que correspondia à zona urbana do município, foi elevada à categoria de Cidade
de Areia Branca – uma honraria em reconhecimento ao notável desenvolvimento urbanístico da
sede municipal (ARAUJO, 2012).
A consolidação da indústria salineira na região de Areia Branca só ocorreu, de fato, no
período que vai de 1930 ao final dos anos de 1950. A partir de então, o Rio Grande do Norte
tornou-se o verdadeiro coração da indústria salineira brasileira, atraindo grande contingente
populacional devido à necessidade de mão de obra para trabalhar nas salinas. As décadas que
seguem caracterizam um período de industrialização e modernização de toda a região salineira
no Rio Grande do Norte (SOUSA, 2007).
A inserção de muitas indústrias multinacionais, tanto petroleiras como salineiras, na
região de Areia Branca foi impulsionada por políticas nacionais de incentivo fiscal, aliadas à
incapacidade dos produtores locais de atenderem às altas demandas, ao aumento de consumo
de sal no País e ao desenvolvimento da indústria química – grande utilizadora deste produto
como matéria-prima (COSTA, 2013).
Em 1974, foi inaugurado o Terminal Salineiro de Areia Branca Luiz Fausto de Medeiros,
o Porto-Ilha de Areia Branca, localizado próximo à costa de Areia Branca e administrado pela
CODERN. O desenvolvimento da indústria intensificou o processo de urbanização do município,
que até os dias de hoje configura um polo industrial, tanto na produção proveniente das salinas
(a qual atende praticamente 90% da produção voltada para o mercado nacional), quanto na
extração do petróleo (ARAUJO, 2012).
É possível observar na Figura 26 a evolução da urbanização no entorno do Complexo
Portuário de Areia Branca. Nota-se que a urbanização estabelecida no entorno portuário remete
a um período anterior à década de 1990 e que as regiões periféricas tiveram uma ocupação
posterior, sobretudo, no final da década de 1990 e após o ano 2000. Mais informações, fontes
e outros dados cartográficos constam no Apêndice 3.

74

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Figura 26 – Análise temporal da mancha urbana do entorno do Porto de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

6.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Para a análise dos dados socioeconômicos do município de Areia Branca, foi realizado
um levantamento de elementos básicos do contexto em que o Complexo está inserido, como
dados sobre a empregabilidade, o PIB per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM).
Foram analisados também os aspectos particulares da dinâmica socioeconômica e
cultural do município de Areia Branca, conforme a seção 6.2.2, “Especificidades
socioeconômicas”.

DADOS SOCIOECONÔMICOS
O município de Areia Branca está localizado na região da Costa Branca no litoral norte
do estado do Rio Grande do Norte, e abrange 331,156 km² de área territorial (IBGE, 2017a). O
município dista aproximadamente 327 km da capital Natal e pertence à Microrregião de
Mossoró (VOZ DE AREIA BRANCA, 2017). Areia Branca teve sua população estimada em 27.401
habitantes para o ano de 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2017a).

Empregabilidade
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), no ano de 2015, Areia
Branca tinha 4.202 trabalhadores formais, e o setor de Administração pública, defesa e seguridade
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social é o que mais emprega mão de obra formal do município, abrangendo cerca de 33% desses
trabalhadores. Os demais setores que se destacavam em termos de representatividade da
distribuição da mão de obra formal de Areia Branca foram os de Indústrias extrativistas (categoria
na qual se enquadram as atividades de extração de sal), Comércio e reparação de veículos
automotores e motocicletas e Indústrias de transformação (BRASIL, 2015).
De acordo com a classificação da RAIS, as atividades classificadas como Transporte,
armazenagem e correio (conforme a seção H7 do documento), nas quais estão inseridos os
empregos diretamente relacionados à atividade portuária, correspondem a 367 trabalhadores
– cerca de 9% do total de trabalhadores formais do município de Areia Branca. A participação
desse e de outros setores econômicos na empregabilidade do município de Areia Branca pode
ser observada no Gráfico 8.

Administração pública, defesa e
seguridade social

12%

Indútrias extrativistas
9%

33%
Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

13%

Indústrias de transformação
Transporte, armazenagem e correio
13%

20%
Outros setores econômicos

Gráfico 8 – Divisões do setor empregatício no município de Areia Branca
Fonte: Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A análise dos empregos diretamente relacionados à atividade portuária se deu com as
informações da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), realizada pela
Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do IBGE. Com esse dado foi possível identificar a
quantidade de trabalhadores relacionados à atividade portuária no município de Areia Branca,
dentro do setor de Transporte, armazenagem e correio.
Para tanto, foram realizadas duas consultas à base de dados da RAIS. A primeira
utilizou informações relativas ao CNAE da Divisão 508, grupo referente aos trabalhadores do
transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H da

7 A seção H da CNAE corresponde ao setor de transporte, armazenagem e correio. Dentro da seção, são contempladas

as atividades que envolvem o transporte de passageiros ou de mercadorias, pelos modais terrestre (ferroviário e
rodoviário), aquaviário, dutoviário e aéreo, além daquelas que correspondem ao armazenamento e atividades
auxiliares dos transportes (como a gestão e operação de terminais), correio e outras atividades de entrega (IBGE,
2017b).
8 Dentro da Divisão 50 da seção H do CNAE, que se refere ao Transporte Aquaviário, foram analisados os grupos 501
– Transporte marítimo de cabotagem e longo curso, 502 – Transporte por navegação interior, 503 – Navegação de
apoio e 509 – Outros transportes aquaviários (BRASIL, 2015).
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Divisão 529, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos
transportes. Em Areia Branca, 182 trabalhadores são englobados pela primeira categoria,
enquanto a segunda corresponde a 123 trabalhadores. Ao todo, portanto, são 305
trabalhadores aquaviários e portuários10 em Areia Branca, que representam 83% dos empregos
formais do setor de Transporte, armazenagem e correio no ano de 2015 (BRASIL, 2015),
conforme pode ser observado no Gráfico 9.

17%
Trabalhadores aquaviários e portuários
Outros trabalhadores
83%

Gráfico 9 – Representatividade das atividades aquaviárias e portuárias no setor de Transporte,
armazenagem e correio da divisão empregatícia de Areia Branca
Fonte: Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Entende-se que esses trabalhadores aquaviários e portuários são aqueles que
trabalham embarcados ou em empresas de navegação; e aqueles relacionados às
funcionalidades decorrentes da atividade portuária, como operadores marítimos, guardas
portuários e funcionários administrativos. Cabe lembrar que a influência da atividade portuária
desencadeia atividades econômicas em diversos outros setores de serviços, como indústria e
comércio na cidade e na região.
A Figura 27 ilustra o perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do Complexo
Portuário de Areia Branca. Nela estão sintetizadas informações socioeconômicas acerca dos
colaboradores que desempenham essas atividades.

9

Dentro da Divisão 52 da seção H do CNAE, de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, foi analisado
o grupo 523 – Atividades auxiliares dos transportes aquaviários, especificamente as classes 5231-1 – Gestão de portos
e terminais, 5232-0 – Atividades de agenciamento marítimo e 5239-7 – Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificados anteriormente (BRASIL, 2015).
1010 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2010), no Brasil, a categorização dos trabalhadores
marítimos é descrita a partir dos conceitos de aquaviário e portuário, que abarcam todos os setores do trabalho
marítimo (em embarcações – shipping –, trabalho portuário, pesca e trabalho fluviário), além dos mergulhadores,
práticos (não tripulantes que realizam serviço de praticagem embarcados), agentes de manobra e docagem e os
trabalhadores em plataformas e estaleiros.
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Figura 27 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários de Areia Branca
Fonte: Brasil (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base na Figura 27, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores aquaviários e
portuários do Complexo Portuário de Areia Branca é do sexo masculino e possui idade entre 25
e 49 anos (cerca de 61% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores
englobados nessas duas categorias, a maioria possui apenas o ensino médio completo ou grau
inferior de escolaridade, representando 87% do total, e 63% dos trabalhadores em questão
ganha mais de três salários mínimos (BRASIL, 2015).

Produto Interno Bruto (PIB) per capita
Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados acerca do município de Areia
Branca em comparação com outros municípios portuários da Região Nordeste do Brasil, além
da média desses municípios e da média nacional, referentes ao ano de 2014. Essas informações
são ilustradas no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Comparação do PIB per capita de Areia Branca e demais localidades selecionadas (2014) 11
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após a análise dos índices do PIB per capita das localidades consideradas, pode-se
concluir que o índice associado à cidade de Areia Branca encontra-se em terceiro lugar no
ranking das cidades elencadas, estando acima da média nacional e da estadual (essa última, com
base apenas nas cidades avaliadas).
É válida a análise de que Recife, São Luís, Natal, Fortaleza, Salvador e Maceió, como
capitais dos estados de Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Alagoas,
respectivamente, contemplam diversas atividades econômicas expressivas que influenciam nos
valores de seus PIBs, relacionadas ou não à atividade portuária.
Ressalta-se que, isoladamente, os indicadores de PIB e PIB per capita demonstram
apenas a dimensão econômica de desenvolvimento de uma região. No que tange aos aspectos
sociais, a seção seguinte apresenta uma análise comparativa do IDHM.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O IDHM agrega três dimensões básicas: a renda, a educação e a saúde, e varia entre
os valores de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano
(PNUD, 2017)12. Apesar de não contemplar todas as variáveis relacionadas à qualidade de vida
da população, essa medida serve como referência para tal avaliação.

11

As médias das cidades avaliadas por estado, para os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco
não são exibidas no Gráfico 10, haja vista se tratarem dos índices individuais das cidades avaliadas para cada um dos
cinco estados.
12 De acordo com o PNUD, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP), em
estudo divulgado na plataforma Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, índices entre 0,000 e 0,499 são
considerados muito baixos, enquanto valores entre 0,500 e 0,599 são categorizados como baixos, de 0,600 a 0,699
como médios, de 0,700 a 0,799 como altos, e, por fim, os valões de 0,800 a 1,000 são classificados como muito altos.
(PNUD; IPEA; FJP, [2017]a).
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Nesse sentido, foram analisados os IDHMs de Areia Branca e dos demais municípios
portuários da Região Nordeste, comparados com as médias estaduais e regionais, além da
nacional, com base nos anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados obtidos podem ser conferidos na
Tabela 17.
Localidades

1991

2000

2010

Recife (PE)

0,576

0,66

0,772

Crescimento no período
entre 1991 e 2010
34%

São Luís (MA)

0,562

0,658

0,768

37%

Natal (RN)

0,572

0,664

0,763

33%

Salvador (BA)

0,563

0,654

0,759

35%

Fortaleza (CE)

0,546

0,652

0,754

38%

Cabedelo (PB)

0,444

0,599

0,748

68%

Maceió (AL)

0,507

0,584

0,721

42%

Ilhéus (BA)

0,389

0,521

0,690

77%

Areia Branca (RN)

0,415

0,550

0,682

64%

Rio Grande do Norte

0,428

0,552

0,684

60%

Ceará

0,405

0,541

0,682

68%

Pernambuco

0,440

0,544

0,673

53%

Sergipe

0,408

0,518

0,665

63%

Bahia

0,386

0,512

0,660

71%

Paraíba

0,382

0,506

0,658

72%

Piauí

0,362

0,484

0,646

78%

Maranhão

0,357

0,476

0,639

79%

Alagoas

0,370

0,471

0,631

71%

Média da Região Nordeste

0,393

0,512

0,660

68%

Brasil

0,493

0,612

0,727

47%

Tabela 17 – Evolução do IDHM: Areia Branca e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD, Ipea e FJP ([201-]b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme descrito na Tabela 17, pela categorização do Atlas de Desenvolvimento
Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, [201-]a), pode-se concluir que o IDHM de Areia Branca se
encontrava dentro da faixa média de valores do índice, apresentando IDHM menor que as
demais cidades avaliadas e menor que o índice nacional. O crescimento do IDHM de Areia
Branca foi de 64% no período analisado.
Com base nos dados disponibilizados pelo PNUD, referentes ao ano de 2010, o valor
médio do IDHM de Areia Branca foi comparado aos índices médios das demais cidades
portuárias da Região Nordeste do País, bem como dos estados abrangidos por estas, além da
média nacional. A comparação pode ser visualizada no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Comparação do IDHM de Areia Branca com as demais cidades portuárias da Região Nordeste
do Brasil (2010)13
Fonte: PNUD, Ipea e FJP ([201-]b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme exposto no Gráfico 11, a maioria dos IDHMs da análise está inserida na faixa
de valores altos, enquanto os municípios de Ilhéus e Areia Branca se classificam como médios.
Convém observar que a relação entre o PIB per capita e o IDHM de uma cidade muitas vezes
não é diretamente proporcional. Para o caso de municípios que apresentam PIB per capita
consideravelmente alto e IDHM baixo, essa situação pode indicar que o capital gerado pelas
atividades econômicas do município não está, necessariamente, repercutindo em
desenvolvimento social. Na análise do PIB per capita e do IDHM do presente documento, é
possível verificar essa situação no caso da cidade de Areia Branca: apesar de ter um PIB per
capita relativamente alto, apresenta IDHM relativamente baixo, ocupando a última posição em
um total de nove amostras.

ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS
Além dos setores discutidos na seção 6.2.1. “Dados socioeconômicos”, Areia Branca
possui singularidades no que se refere às outras atividades desenvolvidas no município, que
influenciam nos aspectos sociais e econômicos locais.
Com aproximadamente 42 quilômetros de litoral, a cidade de Areia Branca conta com
diversas praias (como a Praia de São Cristóvão, retrata na Figura 28) que atraem inúmeros
turistas, principalmente no período de verão. O município faz parte do Polo Turístico Costa
Branca, que tem o intuito de “desenvolver o turismo sustentável nas cidades do interior do
estado” (VOZ DE AREIA BRANCA, 2017).

13

Tal qual ocorrido no Gráfico 10, as médias das cidades avaliadas para os estados da Paraíba, Ceará, Maranhão,
Pernambuco e Alagoas não serão incluídas no Gráfico 11, haja vista se tratarem dos índices individuais das cidades
avaliadas para cada um dos cinco estados.
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Figura 28 – Vista da orla da praia de São Cristóvão
Fonte: Siqueira ([20--?]).

Além das praias e do turismo, são desenvolvidas atividades como a produção de sal e
as atividades petrolíferas e pesqueira. O sal da região é destinado tanto a cidades brasileiras,
como a outros países (tais como Argentina, Chile, Estados Unidos, Bélgica, Venezuela e Nigéria).
A cidade se destaca também por ser umas das maiores produtoras de petróleo em terra, além
de estar entre os primeiros colocados em arrecadação de royalties. Além disso, a atividade
pesqueira (como a pesca do camarão, lagosta e peixe) está ligada à geração de emprego e renda,
o que influencia no fomento ao comércio e à economia local (VOZ DE AREIA BRANCA, 2017).
A Figura 29 ilustra uma das salineiras da região.

Figura 29 – Salina em Areia Branca, Rio Grande do Norte
Fonte: Voz de Areia Branca (2017).
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6.3. INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO
URBANO DO MUNICÍPIO
Nesta seção é analisada a integração do Terminal Salineiro de Areia Branca à
configuração e ao planejamento urbano do município, com levantamento de possíveis conflitos
e particularidades. São analisados fatores relacionados à integração do zoneamento municipal
com as áreas portuárias e a situação do entorno.

ÁREA DO PORTO ORGANIZADO
Conforme a Portaria MT nº 1.028, de 20 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993), a área
do Porto Organizado de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte, é constituída:
Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Areia Branca, às
margens do rio Mossoró, limitada, ao norte, pela rua Cel. Raimundo Fernandes,
a leste, pelo Cemitério São Sebastião e, a oeste, pelo matadouro municipal, bem
como pelas instalações do Porto-Ilha, situado a 14 milhas náuticas a nordeste de
Areia Branca e a 28 milhas a noroeste de Macau, distando cerca de 8 milhas, ou
14 km, em linha da costa do Rio Grande do Norte, definida pelas coordenadas
geográficas latitude 04º 49' 06" S e longitude 37º 02' 43" W, abrangendo todos
os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, armazéns,
edificações em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda
os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União,
incorporados ou não ao patrimônio do porto de Areia Branca ou sob sua guarda
e responsabilidade; b) pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários,
compreendendo as áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas
adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto organizado,
conforme definido no item "a" acima, existentes ou que venham a ser construídas
e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder público.
(BRASIL, 1993, p. 118).

O Anexo 1 apresenta a Portaria na íntegra. A Figura 30 apresenta a área do Porto
Organizado, que também pode ser visualizado no Apêndice 4.
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Figura 30 – Área do Porto Organizado de Areia Branca
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O TERRITÓRIO DE AREIA BRANCA E O ESPAÇO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
Esta subseção especifica as atribuições dos principais documentos relacionados ao
planejamento dos territórios de Areia Branca, e são analisados fatores relacionados à integração
do zoneamento municipal às áreas portuárias. Dessa forma, é realizado um estudo do Plano
Diretor de Areia Branca (PDAB) e do seu zoneamento municipal.
O PDAB foi sancionado pela Lei Complementar nº 1.037/2006 e estabelece objetivos e
diretrizes quanto ao uso e ocupação do solo no município, atendendo ao disposto no art. 182
da Constituição Federal, no art. 41 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da
Cidade) e nos arts. 117 a 120 da Lei Orgânica do Município de Areia Branca. É relevante a
necessidade de atualização do PDAB, que, conforme a previsão da Política Urbana Nacional,
deve ser realizada de dez em dez anos (BRASIL, 2001).
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) foi institucionalizado no Brasil a
partir da promulgação da Lei Federal nº 7.661/88 (BRASIL, 1998), com o objetivo de orientar a
utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de forma que seja melhorada a qualidade de
vida de sua população e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. O
Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) do estado do Rio Grande do Norte foi
instituído pela Lei nº 6.950/96, que estabeleceu objetivos, diretrizes, metas e instrumentos para
sua elaboração, aprovação e execução. O PEGC tem a finalidade de racionalizar a utilização dos
recursos naturais da zona costeira, e também disciplinar e ordenar o território de acordo com a
capacidade de suporte dos ambientes.
A Lei Estadual nº 6.950/96, define que o licenciamento e a fiscalização do uso do solo
devem ser realizados com base nas normas e critérios estabelecidos no Zoneamento Ecológico-
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Econômico (ZEE). A lei também divide o território da zona costeira, composto por 29 municípios,
em dois setores costeiros: o setor Litoral Leste ou Oriental (que possui o ZEE definido) e o setor
Litoral Norte ou Setentrional (que não possui o ZEE definido) (RIO GRANDE DO NORTE, 1996). O
município de Areia Branca está inserido no setor Litoral Norte ou Setentrional e, portanto, não
apresenta o ZEE para seu território.

Ocupação e uso do solo em Areia Branca
Para efeito do ordenamento de uso e ocupação do solo, o macrozoneamento do
município de Areia Branca é subdividido em Zona de Interesse Agropecuária e Industrial, Zona
de Preservação Ambiental (ZPA), Zona de Interesse Turístico e Lazer (ZITL) e Zona Urbana (ZU),
de acordo com o PDAB. O documento dispõe sobre o macrozoneamento do município no art.
16 e está ilustrado na Figura 31.
Art. 16. O Macrozoneamento constante no Mapa 01 divide o município em quatro
zonas:
I. Zona de Interesse Agropecuária e Industrial
II. Zona de Preservação Ambiental
III. Zona de Interesse Turística e Lazer
IV. Zona Urbana [...] (AREIA BRANCA, 2006, p. 20).

Figura 31 – Macrozoneamento de Areia Branca – Rio Grande do Norte
Fonte: Areia Branca (2006). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De acordo com o PDAB, as áreas das ZUs, que estão localizadas em Zonas Adensáveis ou
não, são classificadas como Áreas Especiais e suas destinações prevalecem sobre as do
macrozoneamento e compreendem:
I. Área Especial de Interesse Social
II. Área Especial de Recuperação Ambiental e Urbana
III. Área Especial de Interesse Histórico e Cultural
IV. Área Especial de Interesse Turístico e Lazer
V. Área Especial de Interesse Paisagístico [...] (AREIA BRANCA, 2006, p. 31-32).

A Figura 32 ilustra a abrangência dessas áreas. Mais informações, fontes e demais dados
cartográficos constam no Apêndice 5.

Figura 32 – Zoneamento no entorno das instalações da CODERN
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A região central do município, que abrange o Centro Histórico da cidade e as principais
estruturas comerciais, caracteriza-se como Área Adensável, a qual fica em partes sobreposta por
uma Área Especial de Interesse Histórico e Cultural (AEIHC), estando contidas nessa área a Igreja
Matriz, a balsa que faz a ligação com o município de Grosso, a sede da Prefeitura Municipal de
Areia Branca, entre outras edificações comerciais e residenciais.
Nas proximidades do centro, encontram-se as instalações portuárias da CODERN.
Nesse local, a estrutura é destinada para operações de apoio ao Porto-Ilha (onde ocorrem
embarques e desembarques de trabalhadores ou visitantes do Terminal e de mercadorias em
geral para abastecimento do Porto-Ilha). Este, por estar localizado em mar aberto a 10 M a
nordeste do município de Areia Branca (BRASIL, 2017a), não apresenta relação com o
Zoneamento Municipal. A Figura 32 ilustra as localidades do centro urbano de Areia Branca.
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Nas ZUs também estão inseridas as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), as quais
abrigam população em situação de vulnerabilidade econômica, com renda predominante de até
três salários mínimos. Estas AEIS podem estar situadas em terrenos públicos ou particulares e
são áreas destinadas à produção, manutenção e recuperação de habitações e/ou regularização
do solo urbano.
Por fim, destaca-se que as atividades das salineiras se desenvolvem em Zona de
Interesse Agropecuário Industrial (ZIAI) e estão distribuídas pelo território do município, estando
próximas a áreas da ZPA, às margens do Rio Mossoró e de seu estuário.

Mobilidade urbana
A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a
implantação, em diferentes setores, de medidas e procedimentos que contribuam para a
sustentabilidade em áreas urbanas. Em relação aos transportes, essa questão pode ser vista
através da busca pela mobilidade urbana sustentável.
Nesse sentido, vale destacar que no art. 64, inciso III, o PDAB destaca a relevância do
Porto-Ilha como uma infraestrutura positiva para a mobilidade urbana do município: “Art.64.
São diretrizes específicas para a infraestrutura física do sistema viário urbano: [...] III.
desestímulo à circulação de veículos de carga pesada dentro da área central da cidade, inclusive
para escoamento da produção através do Porto Ilha” (AREIA BRANCA, 2006, p. 45-46).

ANÁLISE DOS ENTORNOS
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: (i) Região
central de Areia Branca e entornos, e (ii) Região das salineiras. Vale lembrar que, devido ao fato
de o Porto-Ilha estar localizado a 26 quilômetros da costa do município de Areia Branca, são
analisadas as instalações da CODERN presentes no município e a relação com a atividade salineira.

Região central de Areia Branca e entornos
A região central de Areia Branca abriga os principais núcleos comerciais e de prestação
de serviços do município. Por terem sido instaurados e mantidos neste local desde a formação
do município, a região possui relevante valor arquitetônico e cultural. Pode-se citar como
exemplo a Igreja Matriz, que se encontra às margens do Rio Mossoró. Bem em frente à Igreja,
encontra-se a balsa administrada pela própria Prefeitura, que faz ligação com o município de
Grossos no Rio Grande do Norte. A atividade portuária não apresenta nenhum impacto direto
nesta região.
No entorno da região central e adjacentes ao Cemitério Municipal São Sebastião,
encontram-se as instalações da CODERN, que prestam apoio e suporte ao Porto-Ilha. Neste local,
além de todo o setor administrativo, encontram-se também oficinas, heliporto, subestação
elétrica com gerador e áreas de lazer. Às margens do Rio Mossoró existe um cais de embarque
próprio para enviar tripulação, materiais e suprimentos para o Porto.
Junto às instalações da CODERN, localiza-se uma praça também administrada pela
Companhia. O local, além de servir como área de lazer, abriga eventos e festas voltados para a

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

87

PLANO MESTRE

população local e para os turistas. As áreas de lazer, como a quadra poliesportiva e o minicampo
de futebol, que se encontram dentro das instalações da CODERN, estão disponíveis para a
comunidade e fortalecem o bom relacionamento entre a Autoridade Portuária e a população
local. A Figura 33 ilustra as localidades do centro urbano próximas às instalações da CODERN.

Figura 33 – Entorno da região central de Areia Branca
Fonte: CODERN (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Região das salineiras
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. Devido à característica da atividade salineira, as áreas
voltadas para a exploração do sal no município encontram-se próximas aos rios e corpos d'água
e abrangem uma vasta extensão territorial quando comparadas com as áreas urbanizadas.
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. A Figura 34 ilustra
as salinas existentes nos municípios de Areia Branca e Grossos, as quais foram levadas em
consideração com base nos estudos de Medeiros (2011) e Nascimento (2004). Ressalta-se que,
além desses municípios, todo o litoral norte do estado do Rio Grande do Norte possui a presença
de atividade salineira.
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Figura 34 – Salinas em Areia Branca e Grossos
Fonte: Medeiros (2011), Nascimento (2004) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

COMUNIDADES TRADICIONAIS
As comunidades tradicionais caracterizam-se por povoamentos que possuem uma forma
própria de ocupação do solo e de organização social. O reconhecimento dessas comunidades
está atrelado ao manejo dos recursos naturais locais, utilizando-se de conhecimentos
transmitidos pela tradição, e ao histórico da sua permanência no local (BRASIL, 2014, 2007).
Tendo em vista o fortalecimento das comunidades tradicionais, o Decreto nº 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT determina à Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) a tarefa de
assegurar os direitos políticos sobre o território e aqueles relacionados às peculiaridades sociais,
ambientais, econômicas e culturais das populações tradicionais.
Para análise, foi estabelecida a distância de referência de 8 km das instalações portuárias
para as Comunidades Indígenas e Quilombolas, segundo a Portaria Interministerial nº 419, de
26 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011e). Para as Comunidades Ribeirinhas, a análise toma como
referência o Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, o qual indica a salvaguarda de povos
indígenas e tribais, bem como áreas relacionadas a sua subsistência e saberes tradicionais
(BRASIL, 2004), sendo a distância de referência estabelecida de acordo com as interferências
reconhecidas entre essas localidades e o Complexo Portuário de Areia Branca.
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Comunidades indígenas
No município de Areia Branca, não foram constatadas comunidades tradicionais
indígenas e quilombolas a uma distância das instalações portuárias considerada como relevante
para a análise. Em decorrência da distância ao Complexo Portuário, não foram observados
conflitos das comunidades com a atividade portuária.
A partir da análise da Figura 35, percebe-se a movimentação das populações indígenas
em um entorno de ampla abrangência, referente ao Complexo Portuário de Areia Branca.
Constata-se um movimento de êxodo das áreas rurais para áreas urbanas no intervalo entre
1990 e 2000. Por sua vez, o período entre 2000 e 2010 revela uma leve contraposição ao
fenômeno que vinha ocorrendo, sendo possível perceber a diminuição do número de
populações indígenas em áreas urbanas (IBGE, 2017c).

Figura 35 – Deslocamento das populações indígenas nas proximidades de Areia Branca
Fonte: IBGE (2017c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Comunidades quilombolas
As comunidades remanescentes de quilombos são caracterizadas como grupos
étnicos-raciais dotados de relações específicas, com ancestralidade negra relacionada à
resistência histórica à opressão (ISA, [2017]). Foram consideradas para este estudo as
comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural dos Palmares, a primeira instituição pública
brasileira criada para a preservação da cultura afrodescendente (FCP, 2016).
No estado do Rio Grande do Norte são verificadas 23 Comunidades Remanescentes de
Quilombos (CRQs), certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP, 2018), todas fora de um
raio considerado como relevante para a análise. As comunidades reconhecidas mais próximas
ao Porto-Ilha são as localizadas no município de Ipanguaçu e Açu, respectivamente denominadas
Picadas e Bela Vista (FCP, 2017).

Comunidades ribeirinhas
Em razão do desenvolvimento histórico do município de Areia Branca estar
intrinsicamente ligado à atividade de extração do sal marinho, foram identificados pequenos
núcleos pesqueiros. Atualmente, a atividade que vem ganhando destaque em razão do
crescimento exponencial da produção é a pesca do atum no município.
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A cidade possui uma organização denominada Colônia de Pescadores Z - 33, fundada
com o intuito de mediar diálogos entre pescadores e instituições como a Secretaria da
Agricultura, da Pecuária e da Pesca. Dessa forma, visa prover melhores condições de trabalho e
maior retorno financeiro aos pescadores artesanais da região e aos produtores de atum
(DETRAN-RN, 2015).
Apesar da infraestrutura precária, a produção do atum tem crescido nos últimos anos.
Em 2014, foram produzidas mais de dez mil toneladas, revelando o crescimento do setor. Os
pescadores envolvidos apoiam a implementação de polo atuneiro em Areia Branca, uma vez que
a atividade é elemento base de uma cadeia produtiva geradora de empregos (DETRAN-RN, 2015).
Está em elaboração, pela Gerência da Pesca da Prefeitura de Areia Branca, um
Cadastro Geral da Pesca. O documento trata de registrar pescadores artesanais e de subsistência
do município. Em outubro de 2017, foram realizadas reuniões que contaram com a participação
de agentes da Prefeitura, pescadores e marisqueiras da comunidade do Arraial e pescadores da
comunidade Morro Pintado. Foram apresentados o Plano Municipal da Pesca, projetos e
incentivos do setor pesqueiro – um meio de aproximação do Poder Público e a atividade
pesqueira local (OLIVEIRA, 2017).
Há, para suporte local das atividades pesqueiras, a Colônia de Pescadores Z - 08 e um
Centro de Apoio à Pesca. Em 2013, a Colônia foi responsável por mobilizar pescadores locais
para realizar o cadastro dos trabalhadores na Federação da Pesca do Rio Grande do Norte
(OLIVEIRA, 2013).

6.4. INICIATIVAS PARA HARMONIZAÇÃO DA RELAÇÃO PORTO–
CIDADE
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 realiza medidas que buscam harmonizar a relação porto-cidade. A seguir
estão listadas e descritas as iniciativas disponibilizadas de acordo com os temas de: (i) Educação
e Meio ambiente; (ii) Saúde; e (iii) Cidadania. Não foram encontradas informações acerca de
ações de Incentivo ao turismo e de Incentivo à cultura.

CODERN
No Complexo Portuário de Areia Branca, 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 entre o Porto e a cidade.

Educação e meio ambiente
De acordo com representantes da CODERN a praça mantida pela Companhia é
eventualmente utilizada por professores de escolas infantis e do ensino fundamental para
atividades voltadas à educação e à conscientização ambiental.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

91

PLANO MESTRE

Saúde
Segundo a CODERN, a praça, que fica à disposição da comunidade, serve também para
a prática de atividades físicas, assim como a quadra poliesportiva e o minicampo de futebol que
se encontram dentro das instalações da CODERN, incentivando a população a exercer medidas
preventivas de saúde.

Incentivo ao turismo, cultura e cidadania
A praça mantida pela CODERN ainda abriga os principais eventos festivos do município.
Festas populares e tradicionais incentivam a cultura e os valores locais, e fortalecem a relação
da CODERN com a população do município.

6.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO PORTO–CIDADE
Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listadas as considerações de maior
relevância para a relação harmônica entre o município de Areia Branca e o seu Complexo Portuário.
» A atividade do Complexo Portuário de Areia Branca não causa impacto direto na região
central do município, assim como as barcaças que transportam o sal das salineiras para o
Porto-Ilha não geram conflitos com as áreas urbanas ou com a população do entorno.
» Iniciativas como a manutenção de áreas de lazer para a comunidade fortalecem e
harmonizam a relação porto–cidade.
» Devido à formação histórica do município, Areia Branca apresenta núcleos de comunidades
pesqueiras em seu território. Nesse viés, a Prefeitura busca praticar o diálogo com a
comunidade através de reuniões e instrumentos como o Plano Municipal da Pesca e o
Cadastro Geral da Pesca.

A busca pela integração no planejamento, gestão e operações das políticas urbanas e
portuárias é essencial para a harmonização da relação porto–cidade. Acredita-se que em muitos
casos a melhoria da comunicação e as ações conjuntas entre o Poder Público Municipal e a
Autoridade Portuária podem contribuir para essa integração. Para isso, são identificados três
pontos essenciais: a visão compartilhada entre os agentes, o diálogo constante entre eles e a
busca por soluções conjuntas e factíveis.
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Figura 36 – Pilares para a harmonização da Relação porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

7.1.

MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA

Representantes da Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras) e acionistas da Terminais
Salineiros do Rio Grande do Norte S.A. (Termisa) reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária
no dia 20 de janeiro de 1978 para aprovar a reformulação do Estatuto Social da Termisa. Nesse novo
documento, a Termisa passou a ser denominada Companhia Docas do Rio Grande do Norte
(CODERN), sendo atribuída à Companhia a finalidade de construir e explorar comercial e
industrialmente os portos no estado do Rio Grande do Norte. Portanto, desde a sua constituição, a
operação do Terminal Salineiro de Areia Branca é realizada integralmente pela CODERN. Cabe
salientar, ademais, conforme consta no PDZ do Terminal, que se encontra em fase de aprovação,
que todos os equipamentos também são de propriedade da Autoridade 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 capital social da Autoridade Portuária é de R$ 432.842.995,32, representado por
181.198.186.577 ações sem valor nominal, sendo 98.365.624.890 ações ordinárias e
82.832.561.687 ações preferenciais, ambas nominativas e de classe única.
O objeto social da CODERN consiste em exercer as funções de autoridade portuária no
âmbito dos portos organizados no estado de Rio Grande do Norte, sob sua administração e
responsabilidade, em consonância com as políticas setoriais formuladas 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.
A estrutura organizacional da CODERN pode ser observada na Figura 37.
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Figura 37 – Organograma da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A administração superior da CODERN é composta pela Assembleia Geral de Acionistas
(AGA), que deve se reunir, ordinariamente, segundo atribuições estabelecidas pelo Estatuto
Social, uma vez por ano, no período que compreende os quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social anterior e, extraordinariamente, sempre que for necessário. Entre
outras atribuições, compete à Assembleia Geral de Acionistas em suas reuniões ordinárias:
avaliar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e eleger
os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A AGA também pode se reunir
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extraordinariamente, a fim de deliberar sobre outros assuntos diversos, comumente
relacionados à alienação de ações; abertura de capital; alteração do capital social; emissão de
outros títulos ou valores mobiliários; transformação, incorporação, cisão, fusão ou dissolução
da CODERN; eleição e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas; entre outras
atribuições.
O órgão colegiado superior da CODERN é o Conselho de Administração, composto por
seis membros eleitos por assembleia geral com competência de: fixar a orientação geral dos
negócios da empresa e deliberar sobre o planejamento estratégico da Companhia; e deliberar
sobre a estrutura organizacional. Além disso, o referido Conselho deve, entre outras
competências, definir regras de aprovação das seguintes operações, principalmente quando os
seus valores se encontrarem acima do permitido pelo estatuto social: i) alienação, cessão,
comodato, permuta, locação, convênio, arrendamento ou doação de ativos; ii) celebração de
contratos e convênios; iii) aquisição, alienação e cessão de bens e serviços; iv) contratação de
empréstimos e financiamentos; e v) abertura de créditos.
A Diretoria Executiva, por sua vez, é o órgão executivo de administração e de
representação, responsável por acompanhar o funcionamento da CODERN. Tem a competência
de elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos anuais de negócios
e o plano estratégico da CODERN, bem como os programas anuais de dispêndios, orçamentos e
investimentos. Além disso, cabe à Diretoria Executiva aprovar: i) os manuais e normas técnicas,
financeiras e contábeis de administração da Companhia; e ii) a lotação do quadro de pessoal.
Ainda tratando da alta gerência da CODERN, o Diretor Presidente tem a missão de
representar a Autoridade Portuária, possuindo competências de: dirigir, coordenar e controlar
as atividades da CODERN; cumprir e fazer cumprir as determinações da Assembleia Geral, do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, bem como editar os atos que decorram das
resoluções desta última. Cabe a ele, ainda, fazer publicar o relatório anual de administração e
os demonstrativos contábeis de encerramento do exercício; e determinar a realização de
inspeções, auditorias, sindicâncias ou inquéritos.
Por fim, as atividades do Conselho Fiscal consistem em: acompanhar a execução
patrimonial, financeira e orçamentária; fiscalizar os atos dos administradores, verificando o
cumprimento de seus deveres legais e estatutários; denunciar erros, fraudes ou crimes aos
órgãos de administração e à assembleia geral; e examinar o plano de auditoria interna, entre
outras. Ademais, é de competência desse órgão pronunciar-se sobre os demais assuntos que lhe
forem delegados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva.
No que se refere ao Conselho de Autoridade Portuária (CAP), este reúne-se
mensalmente. Nas reuniões do CAP, entre outros temas, são discutidas medidas para promover
a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias, para fomentar a ação
industrial e comercial do Terminal e para estimular a sua competitividade. Nas reuniões do CAP,
também são discutidos assuntos de ordem operacional e administrativa.
As metas da CODERN são traçadas com base em sua identidade organizacional,
composta pela missão, pela visão estratégica e pelos valores e princípios da Companhia. A
Tabela 18 apresenta a identidade organizacional da CODERN.
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Missão
Visão
Estratégica

Valores e
princípios

Descrição
Disponibilizar infraestrutura portuária eficaz para atender a movimentação de cargas
e passageiros, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e sustentável
do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil.
Ser o porto modelo em gestão e logística de transporte do Brasil, reconhecido pela
excelência de seus serviços.
a) Ética e legalidade
b) Integridade, honestidade e transparência em todas as relações
c) Valorização das pessoas
d) Responsabilidade socioambiental
e) Definição clara dos objetivos e metas
f) Excelência de serviços.
Tabela 18 – Missão, Visão estratégica e Valores e princípios

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No Terminal Salineiro de Areia Branca, foi identificado que a CODERN executa todas as
atividades portuárias, desde a movimentação e a armazenagem das mercadorias até o
provimento da infraestrutura e da superestrutura necessárias às operações. Portanto, a
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. A Figura 38
ilustra o modelo de gestão portuária identificado em Areia Branca.

Figura 38 – Modelo de Gestão Portuária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na seção 7.2 encontram-se informações sobre a exploração do espaço portuário no
Terminal Salineiro de Areia Branca.

7.2.

EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO

Conforme supramencionado, 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 setembro de 2018 não havia registros de manifestações de interesse em tal
arrendamento.
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7.3.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

A respeito do planejamento comercial, segundo informou a Autoridade Portuária, o
setor responsável por essa atividade na CODERN é a Gerência Comercial e de Contratos
(Gercom). As ações realizadas para cumprir o propósito comercial da Autoridade Portuária
consistem em gerenciar a execução das atividades comerciais, promovendo os serviços
prestados pela empresa e mostrando suas vantagens e competitividade. As ações comerciais
visam divulgar a Instituição e a qualidade de seus serviços por meio de mídias de comunicação,
participação em eventos, feiras e missões. Além disso, a referida gerência realiza o
acompanhamento e prospecção de mercado, visando à comercialização de áreas arrendáveis e
à identificação de novas oportunidades de negócios.
As ações para a atração de carga para Areia Branca estão inseridas no Plano de
Negócios da CODERN, com última edição em 2017. O documento apresenta: a contextualização
da movimentação de carga atual e a análise de cenários futuros; as diretrizes organizacionais; a
estrutura operacional; a análise financeira e um plano de implementação que aborda programas
de investimentos em infraestrutura e de alto valor financeiro; estratégias de atuação que
contemplam ações comerciais, operacionais e de gestão; bem como iniciativas relacionadas à
tecnologia da informação.
No que se refere à estratégia de atuação, as ações descritas no Plano de Negócios
procuram melhorar o desempenho econômico-financeiro da companhia, a qualidade e a
capacidade da infraestrutura portuária e o nível dos serviços aos clientes, usuários e sociedade.
Também é planejada a adoção de práticas de gestão por resultados, em linha com as diretrizes
estabelecidas pela SNP/MTPA. Para atingir esses resultados esperados, a CODERN concentra
seus esforços em três aspectos fundamentais:
a. Estratégia Comercial: conjunto de ações para ampliar a oferta dos serviços portuários,
melhorando o desempenho econômico-financeiro da empresa. No caso do Terminal
Salineiro de Areia Branca, podem ser citadas a busca pela ampliação dos volumes de sal
embarcados e a participação em feiras e eventos ligados ao setor portuário para dar mais
visibilidade aos serviços ofertados pela CODERN.
b. Estratégia Operacional: ações para ampliar a capacidade portuária por meio de
investimentos e adequação da infraestrutura. No caso do Terminal Salineiro de Areia
Branca, pode ser citado o desenvolvimento de obras de melhoria e manutenção para
ampliar o desempenho, projetos de promoção e regularização ambiental e projetos de
monitoramento de indicadores de produtividade.
c. Estratégia de Gestão e Tecnologia da Informação: adoção de políticas e práticas
administrativas continuadas, resultando em melhoria do clima organizacional e aumento
da eficiência dos processos da empresa. Essas ações beneficiam a gestão da CODERN como
um todo, afetando, consequentemente, o Terminal Salineiro de Areia Branca. Entre elas,
podem ser citadas a modernização da gestão portuária, a implementação de um Plano de
Gestão dos Riscos Operacionais e Mercadológicos, a execução de projetos de melhoria nos
sistemas de TI por meio do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação (PDTI),
a implementação de um Plano de Capacitação e Desenvolvimento de RH e a sistematização
dos processos internos.
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Ainda no que se refere à gestão, as informações obtidas apontam que a CODERN está
em fase de evolução de suas aplicações, tanto do ponto de vista tecnológico como da integração
das informações entre os sistemas. Podem-se destacar três grandes projetos na Companhia:
1. Implantação do SIGAP, sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) que tem o
objetivo de automatizar os processos administrativos e portuários da CODERN em uma
plataforma web. Desde 2014, a CODERN vem trabalhando com uma empresa
terceirizada – por meio do Contrato nº 009/2014 – para a implantação desse sistema.
Os módulos a serem implantados e seu status atual são descritos a seguir:








Módulo Gestão de Materiais e Serviços (implantado)
Módulo Gestão de Licitações (em implantação)
Módulo Gestão de Compras (implantado)
Módulo Gestão de Contratos (implantado)
Módulo Gestão de Processos Eletrônicos (implantado)
Módulo Gestão de Operações Portuárias (em implantação)
Módulo Gestão Orçamentária (implantado).

Esse projeto conta com um aditivo de prazo de 12 meses para sua implantação
definitiva, ou seja, até abril de 2019.
2. Desenvolvimento do Portal de Serviços da Companhia (servicos.codern.com.br),
aplicativo que já está sendo utilizado para automatizar processos administrativos
internos da CODERN em plataforma web. No ano de 2016, o aplicativo evoluiu de 13
para 22 módulos. Alguns módulos estão em fase de homologação e outros já se
encontram em produção.
3. Implantação de novos módulos de Folha de Pagamento, Contábil, Tributário e
Patrimônio do software Domínio Sistemas. O software é utilizado em plataforma
desktop e web, e foi implantado para atender às novas demandas da Gerência
Administrativa (Geadmi) e da Gerência de Recursos Financeiros (Gerfin). O sistema é
composto por dez módulos.
Destaca-se que esses sistemas não são interligados, mas funcionam paralelamente, o
que pode restringir a eficiência administrativa. A Figura 39 consolida o diagnóstico a respeito
das características gerais observadas quanto às ações de planejamento estratégico e comercial
e aos sistemas de informações gerenciais utilizados pela CODERN.
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Figura 39 – Planejamento estratégico e comercial da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto ao alinhamento das ações de planejamento da CODERN com os instrumentos
de planejamento do setor, salienta-se que não foram observados indicadores vinculados às
diretrizes do PNLP ou ao anterior Plano Mestre do Terminal. A CODERN realiza apenas o
acompanhamento vinculado ao Plano de Metas de Desempenho Empresarial da SNP/MTPA.
Alguns dos resultados dos últimos anos são apresentados na Tabela 19.
Indicador
Margem EBITDA (do inglês
– Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and
Amortization)
Comprometimento dos
custos operacionais

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-7%

-44%

-33%

-49%

-67%*

-67%

60%

76%

107%

119%

110%

64%

Receita R$/m²

17,78/m²

14,99/m²

18,30/m²

20,23/m²

26,83/m²

29,47/m²

Evolução da movimentação
de carga em relação ao ano
anterior

86%

86%

119%

119%

126%

110%

Produtividade da operação

661,71 t/h

533,79 t/h

408,25 t/h

426,28 t/h

428,28 t/h

294,92 t/h

Consignação média

7.406
t/navio
cargueiro

5.594
t/navio
cargueiro

14.797
t/navio
cargueiro

16.515
t/navio
cargueiro

14.079
t/navio
cargueiro

22.492
t/navio
cargueiro

59,50%

32%

35,59%

27,55%

19,83%**

49,52%

99%

122%

66%

70%

60%

83%

Receita R$/empregado

6.948,14

6.494,35

7.999,11

8.210,71

10.134,08

10.075,35

Custo R$/m²

17,67

18,36

19,52

24,07

29,48

18,81

Execução Orçamentária de
Investimentos
Comprometimento das
Despesas com Pessoal

Incremento da capacidade
0,13t/m²
0,03t/m²
0,21t/m²
0,24t/m²
0,41t/m²
2,52t/m²
de movimentação
* Índice influenciado sobremaneira por discordâncias do Portus em relação a valores de Termo de Confissão de
Dívida com esse Instituto a serem pagos com recursos disponibilizados no OGU.
** A CODERN vem executando 100% dos recursos efetivamente liberados.

Tabela 19 – Indicadores de Desempenho da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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No Terminal Salineiro de Areia Branca, os órgãos que aderiram ao Sistema Porto Sem
Papel (PSP) foram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Receita Federal e a
Polícia Federal. Contudo, o fluxo interno de informações (faturamento, controle de embarque e
desembarque de pessoal, informação de produção diária) ainda ocorre via papel e o fluxo
externo de informações (agentes marítimos, órgãos intervenientes, comunicação com clientes)
ocorre via e-mail e via Sistema da ANTAQ.

7.4.

RECURSOS HUMANOS

A CODERN possui um total de 115 funcionários alocados no Terminal Salineiro de Areia
Branca, com perceptível concentração no cargo de auxiliar portuário, que contabiliza cerca de
63% do total. Além disso, a CODERN apresenta 100% dos cargos em situação efetiva, não sendo
identificados cargos de natureza comissionada. A Tabela 20 apresenta o percentual de pessoal
por cargo ocupado.
Cargo

Quantitativo de pessoal

Percentual

Técnico portuário

34

29,57%

Auxiliar portuário

72

62,61%

Analista portuário

3

2,61%

Analista técnico-administrativo

2

1,74%

Outros

4

3,48%

115

100,00%

Total

Tabela 20 – Relação do cargo e quantitativo de pessoal do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto à distribuição de pessoal por setor, percebe-se uma predominância no setor
de operação do Terminal, formado sobretudo por pessoal alocado nos cargos de Auxiliar e
Técnico Portuário e pela gerência do Terminal Normal14, que contempla os cargos de Auxiliar
Portuário, Técnico Portuário e Analista Portuário, além de um Analista Técnico Administrativo e
um Enfermeiro do Trabalho. O Gráfico 12 apresenta a distribuição de pessoal por seus
respectivos setores.

14

Gerência do Terminal Normal: trata-se do pessoal que fica em terra, sem exposição a riscos.
Gerência do Terminal Especial: trata-se das pessoas que ficam no Porto-Ilha em Alto Mar e que estão expostas a
riscos. Cabe salientar que há pessoas em terra que podem ser consideradas da categoria especial por quem cuida
da manutenção e estão expostas a riscos.
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5%

Manutencao Do Terminal Salineiro Setmab
Guarda Portuaria Gertab - Guapor

8%

41%

17%
Gerência Terminal Sal.A.Branca Especial Gertab
Gerência Terminal Sal.A.Branca Normal Gertab
29%

Gráfico 12 – Distribuição de pessoal por setores do Terminal Salineiro de Areia Branca
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto ao nível educacional dos funcionários, verifica-se que a CODERN possui um
quadro de pessoal com nível médio de formação, uma vez que cerca de 50% dos seus
colaboradores possuem Ensino Médio Completo e 13% possuem Educação Superior Completa.
O Gráfico 13 ilustra a distribuição dos funcionários por nível de formação.
Ensino médio completo

47,83%

Ensino fundamental completo

16,52%

Educação superior completa

13,04%

5º ano completo do ensino fundamental

6,09%

Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto

5,22%

Educação superior incompleta

5,22%

Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental

4,35%

Analfabeto funcional

0,87%

Doutorado completo

0,87%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gráfico 13 – Distribuição de funcionários da CODERN por nível de formação
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com relação à faixa etária dos colaboradores, percebe-se uma maior concentração de
funcionários no intervalo de 31 a 40 anos (com 29% de participação sobre o total), seguido pelos
intervalos de 41 a 50 anos e de 51 a 60 anos, ambos com 20% de representatividade. No Gráfico 14
pode ser visualizada a distribuição de pessoal por faixa etária.
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16%

15%

De 61 a 70 anos
De 51 a 60 anos

20%

De 41 a 50 anos

29%

De 31 a 40 anos
De 21 a 30 anos
20%

Gráfico 14 – Distribuição de funcionários da CODERN por faixa etária
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em fevereiro de 2014, ocorreu um concurso para a seleção de empregados
permanentes, por meio do Edital nº 1, de 16 de dezembro de 2013. Esse concurso contou com
35 vagas, que abrangeram cargos de nível superior (administrador, advogado, analista de
sistemas, biólogo, engenheiro, economista, enfermeiro e contador); nível médio (assistente
técnico administrativo, técnico ambiental, entre outros cargos com especialidade técnica) e
nível fundamental (eletricista, soldador, mecânico, operador, pintor, trabalhador portuário
etc.). Em 2018, ocorreu novo concurso que abrangeu a área da guarda portuária.
No que se refere aos Planos de Demissão Voluntária, a CODERN informou que
implementa periodicamente planos de demissão assistida, menos burocráticos.
A distribuição de funcionários por tempo de serviço é apresentada no Gráfico 15.

16%
De 30 a 41 anos

20%

De 11 a 29 anos
De 1 a 10 anos

64%

Gráfico 15 – Distribuição dos funcionários da CODERN por tempo de serviço
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar de 55% de o pessoal do Terminal Salineiro de Areia Branca ter idade acima de
41 anos, observou-se que 64% estão há 10 anos ou menos na Companhia, enquanto que 20%
têm tempo de serviço entre 11 e 29 anos e 16% de 30 a 41.
No que se refere à capacitação de pessoal, a CODERN conta com um Programa de
Desenvolvimento de Pessoas, o qual é elaborado anualmente pelo setor de Recursos Humanos
da Companhia. Para a elaboração desse Programa, primeiramente ocorre o Levantamento de
Necessidades de Treinamento (LNT), que consiste no diagnóstico das necessidades de
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aprimoramento para o desenvolvimento dos colaboradores da Autoridade Portuária, visando ao
alcance dos objetivos e metas organizacionais. A segunda etapa consiste em uma análise
realizada pelos gerentes de cada setor, de modo a identificar as prioridades de treinamentos e
capacitações identificadas no LNT, levando em consideração as necessidades da empresa
(características das tarefas executadas) e a adequação de seus recursos humanos a essas tarefas.
A Figura 40 apresenta o diagnóstico do programa de capacitação da Companhia.

Figura 40 – Processo e Características do Programa de Capacitação da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De acordo com dados fornecidos pela CODERN, entre 2012 e 2016 os treinamentos
abrangeram diversos temas, incluindo cursos de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde
ocupacional; assédio moral, sexual e ética nas empresas; criatividade e inovação; curso de
reciclagem; estratégias de negociação; introdução ao ISPS Code; treinamento de planilhas da
ANTAQ, entre outros. Cabe mencionar que a CODERN não é responsável pela organização da grande
maioria das capacitações, que são desenvolvidas por outros órgãos, instituições e empresas.

7.5.

ANÁLISE FINANCEIRA

A CODERN ainda não possui um sistema de custeio baseado em atividades (ABC, do
inglês – Activity Based Costing) e não adotou o plano de contas padrão do setor portuário
instituído pela SNP/MTPA e ANTAQ, pois o sistema contábil utilizado na Companhia não suporta
esse plano de contas padrão. Em função disso, a Companhia está modificando os seus sistemas,
por meio da contratação de um ERP e de um novo software específico para os setores contábil,
fiscal, patrimonial e de folha de pagamento. Somente após toda a conclusão desses processos
poderá ser iniciada a adoção do novo Plano de Contas Padrão e de um sistema de custeio ABC.
O padrão contábil da CODERN, sob o regime de competência, permite o cálculo da
totalidade dos indicadores necessários à análise financeira. Desta forma, a seguir é apresentada
a análise dos indicadores financeiros e dos gastos e receitas da Companhia entre os anos de
2012 e 2016, bem como a análise dos investimentos orçados e realizados nesse período e dos
investimentos previstos para os próximos anos.
Os dados utilizados nesta seção tiveram como fonte os demonstrativos financeiros
fornecidos pela Autoridade Portuária por meio de questionário on-line, via correio eletrônico e
durante a visita técnica, quais sejam: demonstrativos de resultados de exercícios (2012 a 2016),
balanços patrimoniais (2012 a 2016) e balancetes analíticos (2014 a 2016).

INDICADORES FINANCEIROS
Indicadores de liquidez
Os indicadores de liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em decorrência
da existência ou não de solidez financeira que garanta o pagamento dos compromissos
assumidos com terceiros. Na análise, foram considerados os indicadores de liquidez corrente,
geral e imediata. O Gráfico 16 apresenta a evolução dos indicadores de liquidez da CODERN.
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Gráfico 16 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a empresa honrar
imediatamente seus compromissos de curto prazo, ou seja, relaciona o valor disponível em caixa
com o passivo circulante da empresa (contas a pagar no mesmo exercício social). Nos cinco anos
analisados, o indicador veio a diminuir, apresentando uma diferença de 2,69 no valor de 2012 a 2016.
No ano de 2012, observou-se o maior valor, de 3,10, sendo muito discrepante dos valores seguintes.
Esse valor significa que havia R$ 3,10 de recurso disponível em caixa para cada R$ 1,00 de conta a
pagar no curto prazo (passivo circulante). De 2012 para 2013 houve uma redução de 62%,
registrando 1,19. Essa redução pode ser explicada pela diminuição de R$ 20 mi do “disponível” e
pelo aumento de R$ 7 mi das “obrigações fiscais e trabalhistas” do Passivo Circulante.
A partir de 2014, o indicador passou a ter valores abaixo de 1, já que o passivo
circulante passou a se apresentar maior do que a conta “disponíveis”. Em todos os anos, os
motivos para a diminuição foram os mesmos: diminuição no disponível, devido à utilização do
dinheiro da União em investimentos, e aumento no passivo circulante, devido ao aumento das
obrigações fiscais e trabalhistas. O ano de 2016 apresentou o menor valor, de 0,41, ou seja,
havia R$ 0,41 de recurso em caixa para cada R$ 1,00 de conta a pagar no passivo circulante. A
queda do ativo disponível pode ter sido motivada também pelo fato de terem diminuído os
repasses de recursos da União para investimentos, fazendo com que a CODERN tenha que
bancar alguns investimentos com recursos que seriam destinados para custeio.
O indicador de liquidez corrente, por sua vez, verifica a capacidade de pagamento de
dívidas no curto prazo, considerando quanto a empresa possui de ativos circulantes totais
(realizáveis dentro do prazo de um ano mais recursos em caixa) para cada unidade monetária de
dívida com terceiros no mesmo período (passivo circulante). Em 2012 e 2013 a conta “disponível”
representava mais de 60% do ativo circulante, porém, a partir de 2014, houve redução dessa
representatividade, devido à diminuição das aplicações financeiras e ao aumento nos estoques
(almoxarifado). Observa-se que o maior desempenho desse indicador ocorreu no ano de 2012,
com o valor de 3,83. Isso significa que a empresa possuía R$ 3,83 de ativo circulante para cada R$
1,00 de passivo circulante. Cabe salientar que a empresa não apresentou valores menores do que
1,00 no período analisado, valor este que foi observado em 2016. Isso evidencia que a empresa
apresentou no período ativos circulantes suficientes para pagar os passivos circulantes.
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Quanto ao índice de liquidez geral, esse representa a capacidade de a empresa honrar
seus deveres e compromissos já assumidos em médio e longo prazo. Nos anos observados, o
indicador apresentou-se com valores abaixo de 1. O maior valor foi observado em 2012 (0,57) e
o menor em 2016 (0,26). Esse valor observado em 2016 significa que o porto possuía R$ 0,26 de
ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívidas. Com esses valores
abaixo de 1, a empresa pode sofrer problemas de liquidez e solvência. O indicador apresentouse abaixo de 1 devido ao elevado valor do passivo exigível a longo prazo nos anos analisados. As
contas mais representativas no passivo exigível observadas no período foram: “obrigações
fiscais e trabalhistas”, “outros créditos da união” e “provisão para contingências”.

Indicadores de estrutura de capital
Os indicadores de estrutura de capital evidenciam a relação entre o capital próprio da
empresa e o capital de terceiros. No Gráfico 17 são apresentados os indicadores de
endividamento geral, participação de capitais de terceiros e imobilização do patrimônio líquido
no período de 2012 a 2016.
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Gráfico 17 – Evolução dos indicadores de estrutura de capital da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O índice de participação de capitais de terceiros indica a dependência em relação a
recursos de terceiros, ou seja, relaciona o passivo total com o patrimônio líquido da empresa.
No período de 2012 a 2014 o indicador manteve-se estável, situando-se entre 0,28 e 0,29. Em
2015 e 2016, com o incremento do exigível total e a diminuição do patrimônio líquido, o
indicador apresentou um aumento, chegando a 0,58 no último ano do período analisado. Esse
valor significa que a empresa possuía R$ 58,00 de passivos exigíveis para cada R$ 100,00 de
capitais próprios.
O índice de endividamento geral, que aponta o percentual aplicado em ativos com
recursos obtidos de terceiros, em todos os anos analisados, ficou inferior a 1, 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. Esse resultado observado em 2016 significa que a empresa
possuía nesse ano 37% dos seus ativos adquiridos com capital de terceiros.
O indicador de imobilização do patrimônio líquido, por outro lado, reflete o nível de
engessamento dos recursos próprios, ou seja, quanto do patrimônio líquido da empresa está
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alocado em ativos permanentes. Observa-se que o indicador permaneceu acima de 1 em todo o
período analisado, o que pode vir a aumentar a dependência dos recursos de terceiros. Em 2015
e 2016 ocorreram diminuições no patrimônio líquido e no ativo permanente. Esses fatos devemse ao aumento dos prejuízos acumulados no patrimônio líquido e à diminuição da conta de
imobilizado em curso do ativo permanente. Apesar disso, ocorreu um aumento no indicador,
pois a diminuição do patrimônio líquido (denominador) ocorreu em uma proporção maior do
que a do ativo permanente (numerador).

Indicadores de rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade mostram uma medida da eficiência do capital
investido. São eles: rentabilidade do patrimônio líquido, rentabilidade dos investimentos, giro
do ativo e margens bruta, operacional e líquida. Com base nos Demonstrativos de Resultados
dos Exercícios da CODERN, são apresentados esses indicadores no período de 2012 a 2016.
O Gráfico 18 apresenta o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos
investimentos.
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Gráfico 18 – Indicador de rentabilidade do patrimônio líquido e dos investimentos da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido e de rentabilidade dos
investimentos analisam a relação entre o valor do lucro líquido e os valores do patrimônio líquido
e do ativo total, respectivamente. 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.
Quanto ao giro dos ativos, o Gráfico 19 apresenta a trajetória do indicador nos anos em análise.
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Gráfico 19 – Evolução do indicador de giro do ativo da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Esse indicador mensura a quantidade de receita obtida com os ativos disponíveis, de
forma que pode ser interpretado como uma medida da eficiência desses ativos. Ele numera
quantas vezes as vendas representam o valor do ativo. Nos cinco anos analisados, o indicador
não mostrou grandes alterações, situando-se entre 0,06 e 0,09. O resultado do indicador em
2016 indica que, para cada R$ 100,00 de ativo, a empresa obteve nesse ano uma receita
operacional líquida de R$ 9,00, o que evidencia um baixo poder de geração de receitas em
relação aos ativos totais.
Conforme mostrado em indicadores anteriores, o ativo permanente apresentou um
montante elevado durante os anos, representando, em média, 90% do ativo total. O ativo
permanente é composto em sua maior parte pela conta “imobilizado”, a qual, durante os
últimos anos, veio crescendo de acordo com a conclusão de investimentos nos Portos sob a
administração da CODERN.
O Gráfico 20 apresenta a evolução dos indicadores de margem bruta, operacional e líquida.
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Gráfico 20 – Indicadores de margem financeira da CODERN
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O indicador de margem bruta mede a lucratividade auferida por nível de receita
operacional, ou seja, considera o lucro bruto frente à receita operacional líquida. Já os
indicadores de margem operacional e líquida consideram o lucro operacional e líquido,
respectivamente, em relação à receita operacional líquida.
De 2012 a 2016, os três indicadores apresentaram valores negativos. O indicador de
margem bruta variou entre -0,08 e -0,20, em função de os custos operacionais serem maiores
do que suas receitas líquidas. Já a margem operacional sofreu variações entre -0,33 e -0,95, por
considerar também as despesas administrativas. E o indicador de margem líquida, por sua vez,
apresentou valores entre -1,44 e -2,50. O valor de -2,46 observado em 2016 significa que, para
cada R$ 100,00 de vendas líquidas a CODERN gerou R$ 2,46 de prejuízo líquido.

Em R$ milhões

Em complemento aos índices analisados, o lucro líquido dos exercícios do período em
valores correntes é apresentado no Gráfico 21.
R$ 0,00
-R$ 20,00
-R$ 40,00
-R$ 60,00
-R$ 80,00
-R$ 100,00
-R$ 120,00
-R$ 140,00
2012

2013

2014

2015

2016

Lucro Líquido
Gráfico 21 – Lucro líquido da CODERN: em valores correntes (2012-2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A CODERN apresentou prejuízo líquido nos cinco anos analisados. Isso se deve ao fato
de que, apesar de as receitas terem aumentado todos os anos, os gastos apresentaram
crescimento superior ao das receitas.
Os custos e 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. Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e despesas que
geraram os prejuízos líquidos durante os anos observados.

ANÁLISE DOS GASTOS E DAS RECEITAS DA AUTORIDADE PORTUÁRIA
De forma a analisar o desempenho global das receitas e gastos da Autoridade
Portuária, o Gráfico 22 apresenta o histórico da CODERN de 2012 a 2016.
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Gráfico 22 – Receitas e gastos da CODERN: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em todos os anos analisados, os custos e despesas da CODERN foram maiores do que
as receitas. No entanto, a diferença entre ambos os montantes foi maior em 2016, ano em que
os gastos superaram as receitas em R$ 110,9 milhões.

Milhões

No Gráfico 23 e no Gráfico 24 é possível avaliar a contribuição das unidades portuárias e
da Sede para o desempenho global dos gastos e receitas da CODERN. Observando-se o Gráfico 23, é
possível identificar que o Porto de Maceió é a unidade que apresenta a maior participação nos gastos
totais da CODERN, com uma representatividade média de 50% ao ano no período analisado15.
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Gráfico 23 – Gastos da CODERN por unidade portuária e Sede: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

15

Segundo informações coletadas em visita técnica à Autoridade Portuária, os aportes governamentais para o Porto
de Maceió entram contabilmente na CODERN, a qual os empresta à Administração do Porto de Maceió (APMC). Esses
valores, que não precisam ser pagos de volta à CODERN, são corrigidos pela taxa Selic.
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Gráfico 24 – Receitas da CODERN por unidade portuária e Sede: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em relação às receitas, a Sede, o Porto de Maceió e o Terminal Salineiro de Areia Branca
obtiveram resultados parecidos, o que fez com que a composição percentual ficasse balanceada
entre eles. Em média, Maceió apresentou a maior participação percentual na receita total anual
da CODERN (33%). Já a Sede foi responsável por, em média, 31% das receitas totais anuais da
CODERN, enquanto o Terminal Salineiro de Areia Branca apresentou uma média de 27%.
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A totalidade das receitas e gastos do Terminal Salineiro de Areia Branca e suas
respectivas trajetórias, relacionadas com a movimentação total, são apresentadas no Gráfico 25.
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Gráfico 25 – Receitas e gastos do Terminal Salineiro de Areia Branca: em valores reais (IGP-M, 2016) –
eixo esquerdo; Movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em todos os anos analisados, os gastos totais do Porto-Ilha foram maiores do que suas
receitas, com a diferença entre ambos apresentando variações ao longo dos anos. A maior
diferença foi observada em 2012, quando os gastos superaram as receitas em R$ 19,5 milhões.
Já em 2013, os gastos foram R$ 4,2 milhões superiores às receitas, sendo essa a menor diferença
observada no período analisado. Em 2014 e 2015, os gastos superaram as receitas em R$ 7,3 e
R$ 6,9 milhões, respectivamente. Em 2016, por fim, essa diferença foi de R$ 13,6 milhões. No
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Gráfico 25 é possível também perceber que as receitas totais acompanharam a trajetória de
crescimento da movimentação portuária.
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No Gráfico 26 apresenta-se a trajetória dos gastos do Porto-Ilha no período
mencionado, com valores atualizados para o ano de 2016 com base no Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M).

2016

Movimentação (t)

Gráfico 26 – Gastos do Terminal Salineiro de Areia Branca: em valores reais (IGP-M, 2016) – eixo
esquerdo; Movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em relação aos gastos, o ano de 2016 foi o que apresentou o maior montante,
totalizando R$ 41,7 milhões. Desse total, destaca-se o aumento de 43% da folha de pagamento
com o novo Plano de Cargos, sendo esse o principal fator do aumento das despesas. Destaca-se
também o aumento de 48,5% da conta depreciação sobre o custo histórico, passando de R$ 23,6
milhões em 2015 para R$ 31,4 milhões em 2016. As contas de gastos totais do Terminal Salineiro
de Areia Branca são divididas em custos dos serviços portuários, despesas financeiras, despesas
administrativas e gerais, e provisões.
Os custos dos serviços portuários apresentaram o maior percentual de participação
em todos os anos analisados. No ano de 2013, esse percentual foi o maior do período (76,25%).
Dentro desses custos encontram-se despesas com pessoal e encargos, materiais para operação,
materiais para manutenção, serviços de manutenção e reparos, serviços prestados por terceiros
e depreciação sobre o custo histórico.
Em 2012, as despesas financeiras representaram 39,16% do total. O motivo desse
grande valor em 2012 advém, segundo notas explicativas, de uma provisão dos juros da dívida
com a Portus Instituto de Seguridade Social, além da variação monetária sobre causas trabalhistas
e dos juros decorrentes dos encargos financeiros sobre crédito para aumento de capital.
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A partir de 2013, as despesas apresentaram crescimento em todos os anos, com uma
média de aumento de 21,93% a.a. Esse crescimento das despesas foi o principal fator que
influenciou a queda do lucro bruto da CODERN nos últimos anos.
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Os gastos por tonelada movimentada são apresentados no Gráfico 27, com valores
atualizados para 2016 com base no IGP-M.
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Gráfico 27 – Gastos unitários do Terminal Salineiro de Areia Branca (R$/t): em valores reais (IGP-M, 2016)
– eixo esquerdo; Movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa-se que, de 2012 a 2015, os custos e despesas totais unitárias acompanharam
o ritmo da movimentação portuária: quanto maior a movimentação, menores os custos e
despesas unitários, verificando-se economias de escala do Porto-Ilha durante esses anos. No
entanto, em 2016, tanto a movimentação quanto as despesas totais apresentaram crescimento,
o que ocorreu principalmente devido ao aumento na folha de pagamento no ano em questão.
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O Gráfico 28 apresenta a evolução das receitas operacionais líquidas com valores
atualizados para 2016 com base no IGP-M.

2016

Movimentação (t)

Gráfico 28 – Receitas do Terminal Salineiro de Areia Branca: em valores reais (IGP-M, 2016) – eixo
esquerdo; Movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line e durante visita técnica (2017).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As receitas do Terminal Salineiro de Areia Branca são auferidas em grande parte pela
arrecadação tarifária, que compõe a receita líquida operacional em sua totalidade. A conta de
receita líquida operacional representou em todos os anos analisados mais de 97% das receitas,
o que pode representar um risco, pois a arrecadação tarifária varia de acordo com a
movimentação de cargas no Terminal.
Cabe ressaltar que a tarifa do Porto de Areia Branca foi atualizada pela última vez em
maio de 2015, com um reajuste de 3,8% em relação à tarifa vigente na época.
As tabelas tarifárias do Terminal Salineiro de Areia Branca são definidas da seguinte forma:
»
»
»
»
»

Tabela I – Utilização da infraestrutura de proteção e acesso aquaviário
Tabela II – Utilização da infraestrutura de acostagem
Tabela III – Utilização da infraestrutura e aparelhamento portuário
Tabela IV – Serviço de movimentação de carga
Tabela V – Transporte de sal das salinas para o Terminal Salineiro de Areia Branca através
de barcaças
» Tabela VI – Utilização de rebocador
» Tabela VII – Atividades de apoio aos navios.

As receitas das tabelas tarifárias apresentaram aumento em todos os anos, sendo a
tabela III a principal fonte de receita, crescendo em média 19% ao ano desde 2012. No Gráfico 29
são apresentados os totais de arrecadação por tabela tarifária no período de 2012 a 2016.
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Gráfico 29 – Receita auferida por tabela tarifária no Terminal Salineiro de Areia Branca: em valores reais
(IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As receitas auferidas por tonelada movimentada são apresentas no Gráfico 30, com os
valores atualizados para 2015 com base no IGP-M.
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Gráfico 30 – Receitas unitárias do Terminal Salineiro de Areia Branca (R$/t): em valores reais (IGP-M,
2016) – eixo esquerdo; Movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após apresentarem crescimento real de 10% de 2012 para 2013, observa-se que, de
2013 a 2015, as receitas totais unitárias mantiveram um ritmo de decréscimo de, em média,
14% ao ano. Isso ocorreu porque, apesar de as receitas terem aumentado, esse aumento não
ocorreu na mesma proporção do crescimento da movimentação total. Já em 2016, observou-se
um aumento da receita unitária, uma vez que a receita total apresentou um crescimento
semelhante ao observado na movimentação.
O Gráfico 31 apresenta a margem de contribuição (receitas menos gastos) por
tonelada de carga movimentada. Os valores monetários foram atualizados ao valor de 2016 com
base no IGP-M.
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Gráfico 31 – Margem de contribuição unitária do Terminal Salineiro de Areia Branca (R$/t): em valores
reais (IGP-M, 2016) – eixo esquerdo; Movimentação total do Porto de Natal em t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A margem de contribuição unitária do Terminal Salineiro de Areia Branca apresenta
resultados negativos em todos os anos analisados. O pior desempenho aconteceu em 2012, com
o valor de R$ 9,75 negativos, devido ao grande valor das despesas financeiras naquele ano, como
mencionado anteriormente.

INVESTIMENTOS
Os investimentos realizados no Terminal Salineiro de Areia Branca por parte de sua
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 investimento. Nos
últimos cinco anos foram executados, em média, 32,2% do total orçado para investimento.
Para melhor entendimento, cabe aqui conceituar alguns termos. No que diz respeito
aos valores orçados, trata-se daqueles orçamentariamente aprovados pela União somados aos
valores orçados cujo capital origina-se em recursos próprios da Autoridade Portuária. Por sua
vez, o termo investimentos realizados refere-se à realização da transferência de recursos e não
necessariamente ao seu efetivo uso em uma obra ou projeto. Cabe, então, perceber que há um
encadeamento de etapas, que inicia com o pleito de um orçamento, o qual pode ser
completamente ou parcialmente atendido, se transformando em valor orçado. Este valor orçado
pode também ser parcialmente ou totalmente executado (repassado para os cofres da
Autoridade Portuária). Por fim, também é possível que esses recursos repassados não sejam
totalmente utilizados, por conta de repasses no final do ano vigente ou mesmo por
cancelamento de projetos ou problemas de contratação.
No Gráfico 32 são apresentados os valores totais orçados e executados para os portos
de Areia Branca e de Natal, que, para serem comparáveis ao longo do tempo, foram atualizados
para 2016 com base no IGP-M. Tais investimentos levam em consideração tanto recursos
próprios da Autoridade Portuária quanto aqueles recebidos da União.
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Gráfico 32 – Histórico dos investimentos da CODERN: em valores reais (IGP-M, 2016)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Nos anos analisados, os orçamentos e as execuções de investimentos apresentaram
variações. Em 2012 ocorreu o maior volume de investimentos executados (R$ 45,3 milhões),
representando 32% do total orçado. O principal investimento realizado no ano foi referente ao
projeto de implantação do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, no valor de
R$ 25,1 milhões. Em 2013 executaram-se 35,6% do orçamento de investimentos. No ano de
2014 observou-se o maior volume orçado dos cinco anos anteriores, no montante de R$ 149,5
milhões, sendo realizados 27,6% desse montante. Nos anos seguintes os valores orçados
sofreram uma redução de mais de R$ 100 milhões, sendo 2015 o ano com o menor orçamento,
R$ 29 milhões, em que foram executados apenas R$ 5,7 milhões (19,8%). Finalmente, no ano de
2016 observou-se a maior porcentagem do valor executado em relação ao orçado (48,9%). Cabe
salientar que o valor do repasse da União de 2016 foi referente a recursos orçados em 2012.
No Gráfico 33 são expostos os valores orçados, seja com os recursos próprios da
CODERN, ou orçamentariamente aprovados pela União. É possível observar que a parcela
predominante dos montantes orçados é referente a recursos da própria CODERN e não da União.
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Gráfico 33 – Valores orçados com recursos próprios da Autoridade Portuária e com recursos da União
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

De acordo com a CODERN, os valores executados com recursos próprios, referentes à
maior parcela dos investimentos realizados, foram feitos da seguinte forma:
Projeto

Valor do investimento

Ano

R$ 1.076.300,00

2012

R$ 4.100.000,00

2013

R$ 137.815,00

2013

R$ 1.000.000,00

2014

R$ 17.000,00

2014

R$ 27.372.8000,00

2015

Estudos e projetos para infraestrutura portuária – Nacional *

R$ 1.000.000,00

2015

Estudos e projetos para infraestrutura portuária – Nacional *

R$ 234.620,00

2016

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro
de Areia Branca
Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro
de Areia Branca
Manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e
equipamentos – estado do Rio Grande do Norte *
Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro
de Areia Branca
Estudos e projetos para infraestrutura portuária – Nacional *
Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros

Adequações de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro
R$ 1.423.700,00
de Areia Branca
* Investimento direcionado à Autoridade Portuária, sem especificar a que porto estão destinados.

2016

Tabela 21 – Principais investimentos do Terminal Salineiro de Areia Branca (2012-2016): em valores correntes
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os investimentos previstos pela CODERN para o Terminal Salineiro de Areia Branca
para os próximos anos são apresentados na Tabela 22 elenca o projeto de investimento previsto
para o Terminal Salineiro de Areia Branca e outras ações que irão beneficiar a Autoridade
Portuária como um todo, nos anos de 2017 a 2021, sendo apresentados os valores dos
investimentos, os anos de início e o escopo de cada projeto.
Projeto
20HL – Estudos e projetos para
infraestrutura portuária – Nacional *
20HM – Estudos para o planejamento do
setor portuário – Nacional *

120

Valor do
investimento

Fonte do
recurso

Data prevista
para início

Data prevista
para conclusão

R$ 22.325.379,00

Tesouro

01/01/2017

31/12/2021

R$ 7.986.385,00

Tesouro

01/01/2017

31/12/2021

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Projeto

Valor do
investimento

Fonte do
recurso

Data prevista
para início

Data prevista
para conclusão

14KL – Implantação de sistema de apoio ao
R$ 2.200.000,00
Tesouro
01/01/2017
gerenciamento da infraestrutura portuária *
14RC – Implantação do programa de
conformidade do gerenciamento de
R$ 1.167.911,00
Tesouro
01/01/2017
resíduos sólidos e efluentes líquidos nos
portos marítimos *
145U – Adequações de instalações gerais e
R$
de suprimentos no Terminal Salineiro de
Tesouro
01/01/2017
114.820.252,00
Areia Branca
4102.0024 - Manutenção e adequação de
bens móveis, veículos, máquinas e
R$ 1.500.000,00
Próprio
01/01/2017
equipamentos – estado do Rio Grande do
Norte *
4103.0024 – Manutenção e adequação de
ativo de informática, informação e
R$ 1.000.000,00
Próprio
01/01/2017
teleprocessamento – estado do Rio Grande
do Norte *
* Investimento direcionado à Autoridade Portuária, sem especificar a que porto estão destinados.

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Tabela 22 – Investimentos futuros da CODERN (2017-2021)
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe-se, na Tabela 22, que os projetos são os mesmos que foram orçados e
executados nos anos anteriores. Para o Porto-Ilha especificamente está destinado apenas um
projeto, referente à adequação de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro de
Areia Branca (R$ 114,8 milhões), com previsão de conclusão em 31 de dezembro de 2021.
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8. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de Areia
Branca, de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados no mesmo. A análise
abrange todas as áreas temáticas abordadas neste documento, incluindo questões operacionais, de
capacidade, acessos, expectativas acerca da movimentação de cargas, meio ambiente e gestão.
A análise SWOT, que também é contemplada neste documento, consiste em identificar
os pontos fortes (Strengths) e fracos (Weaknesses) no ambiente interno do Complexo Portuário,
os quais influenciam na situação atual do Complexo, bem como as oportunidades
(Opportunities) e as ameaças (Threats) no seu ambiente externo que tendem a atuar no futuro.
A partir do mapeamento desses itens, é possível elaborar estratégias para aproveitar as
oportunidades identificadas e mitigar as ameaças existentes, potencializando as forças e
minimizando os efeitos dos pontos fracos do Porto.

8.1.

AMBIENTE INTERNO

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

FORÇAS
»

Investimentos previstos para a ampliação do Terminal: a Autoridade Portuária do Terminal
Salineiro de Areia Branca possui quatro projetos de melhorias para o Terminal. São eles:
aquisição de um guindaste giratório de coluna, contratação de empresa para realização de
projeto básico para recuperação estrutural dos dolfins, obtenção de uma unidade de
dessalinização e aquisição de dois módulos de abastecimento de óleo.

»

Capacidade de armazenagem suficiente para atender à demanda projetada para o
Terminal: a capacidade dinâmica de armazenagem calculada para o Terminal deve ser
suficiente para atender à demanda projetada para o horizonte deste Plano Mestre.

»

Capacidade do canal de acesso superior à demanda de atracações para todos os cenários
nos horizontes futuros: o canal de acesso ao Terminal Salineiro de Areia Branca conta com
capacidade suficiente para o atendimento da demanda de atracações de navios em todos
os cenários (pessimista, tendencial e otimista), ao longo do horizonte de projeção analisado.

»

Núcleo ambiental da Autoridade Portuária estruturado: a CODERN possui uma estrutura
organizacional de meio ambiente, além de uma Comissão de Gestão Ambiental da CODERN,
que é um grupo voltado para a Avaliação de Desempenho Ambiental da Companhia, a qual
foi instituída através da Portaria DP nº 152/2012 (CODERN, 2012). Assim, a CODERN está de
acordo com as diretrizes da ANTAQ quanto à existência de um núcleo ambiental, o qual é
responsável pela gestão ambiental e pelo desenvolvimento de ações para reduzir os
impactos e riscos da atividade.
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»

Existência de planejamento estratégico e comercial na CODERN: foi observado que há um
planejamento estratégico e um planejamento comercial na CODERN, o que orienta o
desenvolvimento das ações da Autoridade Portuária e auxilia no alinhamento de seus
departamentos, tornando os processos administrativos e comerciais mais eficientes.

»

Utilização de sistemas de informática e de gestão: verificou-se que estão em fase final de
implantação três sistemas para algumas funções relacionadas à gestão da Autoridade
Portuária, tais como: ERP para automatizar os processos administrativos e portuários da
CODERN; plataforma para processos internos; e software para a área de RH, financeira e
patrimonial. A implantação desses sistemas favorecerá o dinamismo e a eficiência das
atividades realizadas pela Autoridade Portuária.

»

Acompanhamento de resultados vinculados às diretrizes SNP/MTPA: a CODERN realiza o
acompanhamento de resultados – tais como margem EBITDA; custos operacionais;
execução orçamentária dos investimentos, entre outros, vinculados ao Plano de Metas de
Desempenho Empresarial da SNP/MTPA, o qual estabelece remuneração variável aos
dirigentes e incentivos ao aprimoramento da gestão portuária.

»

Percentual máximo de cargos efetivos: a CODERN apresenta 100% de seus cargos em
situação efetiva, não sendo identificados cargos de natureza comissionada. Essa situação
propicia o prolongamento do tempo de permanência de pessoal na instituição, podendo
promover a continuidade de projetos de longo prazo e o acúmulo de experiência e
conhecimentos na entidade.

»

Eficiência no processo de capacitação: a CODERN executa seus processos de capacitação
de pessoal mediante um programa estruturado que conta com quase todas as etapas
essenciais a um instrumento desse tipo, faltando apenas uma avaliação da eficácia dos
treinamentos e capacitações. A presença desse programa favorece a gestão de RH da
empresa, revelando oportunidades de desenvolvimento de pessoal e facilitando a
implementação de iniciativas para o aumento da eficiência dos processos administrativos
da Autoridade Portuária.

FRAQUEZAS
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»

Equipamentos com problemas operacionais: os descarregadores de barcaças passam por
constantes manutenções, prejudicando as operações do Terminal Salineiro de Areia Branca.
Dentre os três descarregadores instalados no Terminal, apenas um está apto a operar. As
esteiras transportadoras, por sua vez, apresentam problemas que reduzem a prancha
diária, ficando aquém da capacidade de operação esperada, reduzindo a produtividade do
Terminal. Destaca-se que os custos com manutenção são elevados, por se tratar de um
Porto-Ilha, estando as estruturas e os equipamentos expostos a intempéries.

»

Infraestrutura de acostagem deficiente no berço de dolfins de embarque: dos cinco dolfins
presentes no berço de embarque, apenas dois estão em condições plenas. Tal fato pode
comprometer as operações no porto e a segurança das embarcações que ali atracam.

»

Perspectiva de ocorrência de déficit na capacidade de cais: em razão do incremento
projetado na movimentação do Terminal Salineiro de Areia Branca, constatou-se que, a
partir do ano de 2020, poderá ocorrer déficit de capacidade de cais, tanto no sentido de
embarque quanto no sentido de desembarque. Ressalta-se que com maiores índices de
ocupação admissíveis o déficit pode ser adiado.

»

Licença Ambiental de Regularização de Operação (LRO) aguardando ação do órgão
licenciador: o Terminal Salineiro de Areia Branca está com a sua regularização ambiental
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em andamento no Ibama. Dessa forma, o Terminal ainda não possui a LRO e aguarda a
elaboração do Termo de Referência (TR) pelo órgão licenciador para a definição quanto ao
estudo ambiental e planos e programas a serem elaborados e implementados pela CODERN.
»

CODERN responsável pela superestrutura e pela operação do Terminal Salineiro de Areia
Branca: a CODERN executa todas as atividades portuárias no referido Terminal, desde a
movimentação e a armazenagem das mercadorias até o provimento da infraestrutura e da
superestrutura necessárias às operações. Portanto, a atividade portuária apresenta um
caráter predominantemente público, sendo caracterizada pelo modelo de gestão service
port. Além disso, observou-se que os custos e despesas com o Terminal Salineiro de Areia
Branca são superiores ao total de receitas geradas por ele, o que contribui para o histórico
deficitário das contas da CODERN.

»

Falta de integração entre sistemas de gestão: entre os três grandes projetos de
implementação de sistemas de gestão da CODERN, os quais visam desenvolver suas
aplicações em termos de tecnologia e integração informacional, não se percebe uma
integração, o que pode vir a prejudicar a eficiência da gestão da Autoridade Portuária.

»

Ausência de avaliação de eficácia no fluxo de capacitação: apesar de possuir um bom
processo de capacitação, a CODERN carece de um instrumento para analisar a eficácia desse
processo. Esse tipo de instrumento é importante para identificar os resultados dos
treinamentos e capacitações realizados, bem como seu impacto nas atividades executadas
pela Companhia.

»

Ausência de sistema de custeio implantado na CODERN: a CODERN ainda não possui um
sistema de custeio e não adotou o plano de contas padrão do setor portuário instituído pela
SNP/MTPA e ANTAQ. A utilização de um sistema de custeio é importante para o
gerenciamento da empresa e para o embasamento do processo de tomada de decisão. Sem
esse tipo de sistema, não é possível mensurar o peso dos custos de cada serviço e de cada
setor sobre o valor total dos gastos da Autoridade Portuária. Essa ferramenta é importante
para reunir as informações necessárias para estudar as causas de gastos excessivos e para
realizar ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos.

»

Indicadores financeiros negativos da CODERN: em todos os anos analisados (de 2012 a
2016), os indicadores de margem líquida, margem operacional, margem bruta,
rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio líquido apresentaram
valores negativos. Apesar de as receitas terem aumentado todos os anos, os gastos
apresentaram crescimento superior ao das receitas. Os custos e 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. Esses
indicadores evidenciam as dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.
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8.2.

AMBIENTE EXTERNO

A análise do ambiente externo compreende o levantamento das oportunidades e
ameaças às quais o Complexo Portuário está sujeito – considerando o ambiente competitivo em
que está inserido.

OPORTUNIDADES
»

Possibilidade de implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e de Segurança e
Saúde no Trabalho: a implementação das agendas ambientais portuárias e o
estabelecimento e execução do SGA é uma das diretrizes da ANTAQ além de ser uma
exigência da SNP através da Portaria nº 104/2009 (BRASIL, 2009). Dessa forma, a CODERN
poderá realizar o controle ambiental dos impactos da atividade, além de estruturar o
atendimento às emergências, de forma padronizada e com melhorias contínuas nos seus
processos.

»

Participação da CODERN na revisão do Plano Diretor do Município de Areia Branca: apesar
de a revisão não estar se efetuando atualmente, a participação da Autoridade Portuária nos
futuros projetos de revisão e/ou atualização do Plano Diretor é essencial para que haja
compatibilidade das áreas de uso e apoio logístico e portuário definidas tanto pelo
município quanto pelo Complexo Portuário.

»

Possibilidade de arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca: está em fase inicial
o processo de leilão e licitação do Terminal Salineiro de Areia Branca por parte do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O arrendamento desse Terminal permitirá que a
CODERN obtenha arrecadação pelo uso da área (R$/m²) e pela movimentação de cargas
(R$/t), possibilitando, dessa forma, uma ampliação das receitas da Autoridade Portuária,
que de 2012 a 2016 apresentou lucros líquidos negativos.

AMEAÇAS
»
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Entrave do processo de regularização ambiental do Terminal: tendo seu início em 2011, o
processo de licenciamento para regularização do Terminal Salineiro de Areia Branca está
sendo conduzido pelo Ibama. O TR elaborado em 2011 encontra-se desatualizado, de forma
que a Autoridade Portuária aguarda a atualização deste pelo órgão licenciador, para que
possa dar continuidade ao processo, visando à implementação e execução dos planos e
programas ambientais.
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8.3. MATRIZ SWOT
Forças

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Investimentos previstos para a ampliação do
Terminal.
Capacidade de armazenagem suficiente para
atender à demanda projetada para o Terminal.
Capacidade do canal de acesso superior à demanda
de atracações para todos os cenários nos
horizontes futuros.
Núcleo ambiental da Autoridade Portuária
estruturado.
Existência de planejamento estratégico e comercial
na CODERN.
Utilização de sistemas de informática e de gestão.
Acompanhamento de resultados vinculados às
diretrizes SNP/MTPA.
Percentual máximo de cargos efetivos.
Eficiência no processo de capacitação.

Fraquezas

» Equipamentos com problemas operacionais.
» Infraestrutura de acostagem deficiente no berço de
dolfins de embarque.

» Perspectiva de ocorrência de déficit na capacidade
de cais.

» Licença Ambiental de Regularização de Operação
(LRO) aguardando ação do órgão licenciador.

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

» Falta de integração entre sistemas de gestão.
» Ausência de avaliação de eficácia no fluxo de
capacitação.

» Ausência de sistema de custeio implantado na
CODERN.

» Indicadores financeiros negativos da CODERN.

Oportunidades

»
»
»

Possibilidade de implementação do Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) e de Segurança e Saúde no
Trabalho.
Participação da CODERN na revisão do Plano
Diretor do Município de Areia Branca.
Possibilidade de arrendamento do Terminal
Salineiro de Areia Branca.
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» Entrave do processo de regularização ambiental do
Terminal.
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9. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS
Entre os objetivos deste Plano Mestre está a análise dos principais gargalos existentes
no Complexo Portuário de Areia Branca, tanto no que se refere às atuais condições operacionais
das instalações portuárias quanto à análise da sua situação futura, considerando cenários de
movimentação de cargas e seus prováveis impactos sobre a infraestrutura portuária e de
acessos. A partir dessas análises, elaborou-se o Plano de Ações, apresentado nas seções
seguintes, em que estão elencadas todas as iniciativas necessárias para a adequação do
Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com adequado nível de serviço, à
demanda direcionada ao Complexo atualmente, bem como no futuro.
Para a construção do Plano de Ações, foram realizadas análises diagnósticas considerando
diversas frentes, a saber, a situação atual do Complexo Portuário, incluindo o diagnóstico das
instalações portuárias, das operações portuárias, do acesso aquaviário, das questões ambientais, da
relação porto–cidade e da gestão portuária.
As ações propostas para a CODERN, no âmbito da gestão, se dão mediante os principais
pontos identificados no diagnóstico, quais sejam: a administração da CODERN se utiliza de
ferramentas de gestão, como planejamento estratégico e comercial estruturados, sistemas de
informática e de acompanhamento de resultados. Todavia, os sistemas de informáticas existentes
não são integrados. Na gestão de Recursos Humanos, destaca-se o elevado número de pessoal
efetivo da Autoridade Portuária e o plano de capacitação de pessoal, que, apesar de estruturado,
não possui um processo de avaliação de eficácia dos cursos. Além disso, a Companhia vem
enfrentando um histórico de déficits financeiros, decorrentes dos altos níveis de custos e despesas
e não apresenta uma sistemática de custeio que possibilite mensurar a representatividade dos
custos de cada serviço e de cada setor nos gastos totais da Autoridade Portuária. A fim de promover
a rentabilidade da CODERN, propõe-se ainda uma ação de arrendamento do Terminal Salineiro de
Areia Branca, que possibilitaria a implantação do modelo de gestão portuário LandLord.
Nas análises dos indicadores operacionais e comparativas entre a projeção de
movimentação de carga para o Complexo Portuário e a capacidade existente, ficou evidente a
essencialidade de um estudo específico de avaliação operacional para assegurar a capacidade
necessária para atendimento da demanda futura. Quanto aos investimentos portuários, foi
identificada a necessidade de recuperação estrutural dos dolfins de embarque. Ressalta-se que
não foram identificadas ações necessárias referentes ao acesso aquaviário.
As ações que compõem o Plano de Ações do Complexo Portuário de Areia Branca estão
organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias
operacionais; ii) investimentos portuários; iii) gestão portuária; iv) meio ambiente; e v) porto–
cidade. Nesse sentido, as próximas seções apresentam as ações sugeridas de acordo com cada
um dos temas mencionados.
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9.1. MELHORIAS OPERACIONAIS
As ações relacionadas às melhorias operacionais referem-se às iniciativas voltadas ao
aprimoramento dos processos de recepção e expedição de cargas cujo objetivo seja ganhos
operacionais capazes de impactar positivamente sobre a capacidade de escoamento de cargas
das instalações portuárias. As ações identificadas nesse sentido para o Complexo Portuário de
Areia Branca encontram-se descritas nas seções seguintes.

REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DAS OPERAÇÕES E DA
EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA SOLUCIONAR UM POSSÍVEL DÉFICIT DE
CAPACIDADE
» Justificativa: na análise de comparação entre demanda e capacidade, considerando 75% de
índice de ocupação admissível para o embarque e 70% para desembarque, foi identificado
um provável déficit de capacidade de cais no Terminal Salineiro de Areia Branca, a partir do
ano de 2020. Atualmente, os descarregadores de barcaças passam por constantes
manutenções, e em alguns momentos apenas um equipamento está operando. Além disso,
as correias transportadoras não operam com a produtividade esperada. Com isso, a
produtividade das operações é reduzida, restringindo a capacidade de cais do Terminal
Salineiro de Areia Branca. Com relação ao acesso aquaviário, devido à falta de balizamento
e sinalização, todo o canal de acesso é operado em monovia, permitindo-se manobra de
apenas um navio por vez. Caso o canal esteja ocupado, outro navio deverá aguardar até que
o trecho esteja totalmente livre. Ainda, a navegação noturna não é permitida ao longo do
canal de acesso ao Complexo, podendo gerar espera no berço.
» Objetivo: garantir a capacidade de cais para atender a demanda esperada para o Terminal
ao longo da projeção calculada.
» Descrição: realizar estudo de avaliação operacional para assegurar a capacidade necessária
para atendimento da demanda.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: até 2020.

RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS
A Tabela 23 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais do
Complexo Portuário de Areia Branca.
Item

1

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

Status

Responsável

Prazo recomendado

Não iniciado

CODERN

Até 2020

Tabela 23 – Plano de Ações: melhorias operacionais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

130

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

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

RECUPERAÇÃO DOS DOLFINS DE EMBARQUE
» Justificativa: há cinco dolfins na estrutura de atracação Dolfins de Embarque, porém apenas
dois estão em condições estruturais adequadas à operação, prejudicando a segurança da
atracação de determinadas embarcações.
» Objetivo: garantir que a infraestrutura de acostagem esteja apta a receber as embarcações
que ali atracam, conferindo maior segurança durante as operações.
» Descrição: providenciar a recuperação estrutural dos dolfins de embarque 02, 03 e 04, e
realizar plano de manutenção, para que esse problema não ocorra novamente.
» Responsável: CODERN.
» Status: iniciado – foi realizada a primeira etapa, que compreende a intervenção no Dolfim
3 e serviços complementares de adequação dos dolfins 2 e 4.
» Prazo recomendado: 2 anos.

RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
A Tabela 24 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais
do Complexo Portuário de Areia Branca.
Item
1

Descrição da ação
Recuperação dos dolfins de
embarque

Status

Responsável

Prazo recomendado

Iniciado

CODERN

2 anos

Tabela 24 – Plano de Ações: investimentos portuários
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

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

ARRENDAMENTO DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
» Justificativa: a CODERN executa todas as atividades portuárias no Terminal Salineiro de
Areia Branca, desde a movimentação e a armazenagem das mercadorias até o provimento
da infraestrutura e da superestrutura necessárias às operações. A atividade portuária,
portanto, apresenta um caráter predominantemente público. Além disso, os custos e
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despesas com o Terminal Salineiro de Areia Branca são superiores ao total de receitas
geradas por ele, o que corrobora para o histórico deficitário das contas da CODERN.
» Objetivo: otimizar a utilização do espaço público, aumentando a arrecadação da autoridade
portuária e buscando maior equilíbrio entre receitas tarifárias e patrimoniais, evitando
insegurança quanto às receitas futuras.
» Descrição: inserção do Terminal Salineiro de Areia Branca no Programa Avançar Parcerias
(PAP) do Governo Federal e nos blocos de leilões da ANTAQ para futura licitação e
arrendamento do Terminal. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta
ação devem ser definidos no PDZ do Terminal Salineiro de Areia Branca.
» Responsável: CODERN e SNP/MTPA
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: 2 anos.

INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS EM FUNCIONAMENTO OU EM FASE DE
IMPLEMENTAÇÃO NA CODERN
» Justificativa: não há integração entre os três grandes projetos de sistemas de gestão da
CODERN, o que restringe a eficiência administrativa.
» Objetivo: aumentar a eficiência dos processos gerenciais, mediante a integração dos
sistemas de informação da CODERN.
» Descrição: integração dos sistemas de gestão já utilizados pela Autoridade Portuária ou em
fase de implantação. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos nos PDZs dos portos sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.

IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA PARA A AVALIAÇÃO DA
EFICÁCIA DAS CAPACITAÇÕES DA CODERN
» Justificativa: apesar de possuir um plano de capacitação de funcionários estruturado, a
CODERN não realiza uma análise da eficácia das ações de capacitação implementadas. Esse
tipo de análise é importante para identificar os resultados dos treinamentos e capacitações
realizados, bem como seu impacto nas atividades executadas pela Companhia.
» Objetivo: analisar os resultados dos treinamentos e capacitações realizados, avaliando sua
eficácia e identificando oportunidades de melhoria.
» Descrição: formulação de uma sistemática de avaliação dos treinamentos e capacitações
realizados, considerando as perspectivas dos funcionários e de suas chefias imediatas,
visando aumentar a eficácia das capacitações para as funções desempenhadas pela
Autoridade Portuária. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos nos PDZs dos portos sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN.
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» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.

IMPLANTAÇÃO DE UMA SISTEMÁTICA DE CUSTEIO DA AUTORIDADE
PORTUÁRIA
» Justificativa: a CODERN não possui um sistema de custeio implantado. Desse modo, não é
possível mensurar a representatividade dos custos de cada serviço e de cada setor nos
gastos totais da Autoridade Portuária.
» Objetivo: implantar uma sistemática de custeio que possa auxiliar na redução de gastos
excessivos e na realização de ações que promovam uma alocação eficiente dos recursos da
CODERN.
» Descrição: estruturação e implantação de um sistema de custos de setores e serviços. A
forma, as etapas e o cronograma para essa ação devem ser definidos nos PDZs dos portos
sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.

BUSCA DE FOMENTO À RENTABILIDADE DA CODERN
» Justificativa: em todos os anos analisados, os indicadores de margem líquida, margem
operacional, margem bruta, rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio
líquido da CODERN apresentaram valores negativos. Isso deveu-se principalmente pelo
crescimento dos gastos da Autoridade Portuária ter sido superior ao das receitas,
resultando em prejuízos no período.
» Objetivo: equilibrar as contas de gastos e receitas da CODERN, diversificando as fontes de
recursos da Autoridade Portuária e reduzindo seus custos, a fim de aumentar a
rentabilidade.
» Descrição: realização e implementação de um planejamento que vise aumentar a
rentabilidade da CODERN, fomentando as receitas da Autoridade Portuária e propiciando a
redução de seus custos. A forma, as etapas e o cronograma de implementação desta ação
devem ser definidos nos PDZs dos portos sob administração da CODERN.
» Responsável: CODERN
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.
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RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 25 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão portuária.
Item
1
2
3
4
5

Descrição da Ação

Status

Responsável

Prazo recomendado

Arrendamento do Terminal Salineiro de Areia
Branca
Integração dos sistemas em funcionamento
ou em fase de implementação na CODERN
Implantação de uma sistemática para a
avaliação da eficácia das capacitações da
CODERN
Implantação de uma sistemática de custeio da
autoridade portuária

Em
andamento

CODERN e
SNP/MTPA

2 anos

Não iniciado

CODERN

1 ano

Não iniciado

CODERN

1 ano

Não iniciado

CODERN

1 ano

Não iniciado

CODERN

1 ano

Busca de fomento à rentabilidade da CODERN

Tabela 25 – Plano de ações: gestão portuária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

9.4.

MEIO AMBIENTE

O Plano de Ações voltado para o tema de meio ambiente compreende iniciativas que se
refletem em ações que competem diretamente à Autoridade Portuária ou a sua atuação perante
às outras entidades, no sentido de fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo
Portuário em análise nas questões relacionadas ao tema. Nas subseções a seguir são descritas
as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

INSERÇÃO DA VARIÁVEL AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO
PORTUÁRIO
» Justificativa: a ANTAQ sugere a inclusão da variável ambiental no Planejamento Portuário,
de forma que as futuras intervenções no meio ambiente sejam pensadas e planejadas,
evitando conflitos ecossocioambientais, impactos negativos e custos de gestão.
» Objetivo: tratar de forma integral o entorno portuário em relação às questões de controle
dos impactos ambientais, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável da atividade
portuária.
» Descrição: análise do diagnóstico ambiental do Terminal Salineiro de Areia Branca para a
inserção da variável ambiental no planejamento portuário do Terminal.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 2 anos.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE MEIO
AMBIENTE E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
» Justificativa: uma das diretrizes da ANTAQ é a implementação das agendas ambientais
portuárias e o estabelecimento e a execução do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de
acordo com a Portaria nº 104/2009 da SNP/MTPA, colocando os portos em condições de
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obterem certificados internacionais e atenderem às demandas ambientais. Já o Sistema de
Gestão Integrado (SGI) prevê a integração da gestão ambiental com as questões de saúde
e segurança do trabalho. A implementação e a execução do SGI englobam o controle
ambiental dos impactos da atividade, a renovação das licenças e a regularização ambiental,
além de estruturar o atendimento a emergências, com a validação de riscos e planos de
resposta.
» Objetivo: garantir o atendimento à legislação ambiental e de saúde e segurança do
trabalho, estruturando-os de acordo com os referenciais da ISO 14001 e da OHSAS 18001.
» Descrição: elaboração da Agenda Ambiental e implantação de um SGI.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 3 anos.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA
BRANCA
» Justificativa: a partir da publicação do Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002), todos os
empreendimentos implantados antes do decreto e que não tenham licença de operação
deverão iniciar o processo de regularização ambiental junto ao órgão licenciador
competente. A regularização do Terminal Salineiro de Areia Branca iniciou em 2011 no
Ibama e ainda se encontra em andamento, de forma que os planos e programas ambientais
e de atendimento a emergências não estão sendo realizados. O processo aguarda a
elaboração do TR pelo órgão licenciador para a definição do estudo ambiental e dos planos
e programas a serem elaborados e implementados pela CODERN.
» Objetivo: finalizar o processo de regularização ambiental do Terminal, a fim de receber a
Licença de Regularização de Operação (LRO).
» Descrição: após a emissão do TR do Ibama, realizar contratação de empresas para a
elaboração do estudo ambiental e reestruturação e implementação dos programas e planos
ambientais necessários para a obtenção da LRO.
» Responsável: CODERN e Ibama.
» Status: iniciado.
» Prazo recomendado: 3 anos.

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO QUANTO AO
GERENCIAMENTO DE RISCOS, AO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E À
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
»

Justificativa: de forma a prevenir e minimizar a possibilidade de ocorrência de impactos
negativos da atividade portuária, são necessárias ações de prevenção, de gerenciamento de
riscos e de atendimento a emergências.

»

Objetivo: atender à legislação e promover boas práticas quanto ao gerenciamento de
riscos, ao atendimento a emergências e à saúde e segurança do trabalhador.
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»

Descrição: manter atualizados e implementados o Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) (Resolução Conama nº 306/2002), o Plano de Controle de Emergências
(PCE) (Norma Regulamentadora MTE nº 29), o Plano de Emergência Individual (PEI)
(Resolução Conama nº 398/2008, Lei Federal nº 9.966/00), o Plano de Ajuda Mútua
(PAM) (Norma Regulamentadora MTE nº 29), o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) (Norma Regulamentadora MTE nº 09) e o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (Norma Regulamentadora MTE nº 07). Além
disso, seguir os cronogramas de execução das ações propostas no que diz respeito à
execução de treinamentos, à compra de equipamentos e à realização de simulados.

»

Responsável: CODERN.

»

Status: iniciado.

»

Prazo estimado: ação contínua.

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)
» Justificativa: o PGRS está previsto no art. 20 da Lei nº 12.305/2010, e sua implementação
deve seguir etapas e metas definidas no cronograma do plano, incluindo a destinação
correta para cada tipo de resíduo gerado na instalação, ações preventivas e corretivas em
situações de gerenciamento incorreto, e definição da periodicidade da sua revisão.
» Objetivo: atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) quanto ao gerenciamento
dos resíduos sólidos gerados pelo Terminal Salineiro de Areia Branca.
» Descrição: alocação de recursos necessários para contratação de empresa para a
elaboração e implementação do PGRS, elaboração de inventário de resíduos, compra de
equipamentos e materiais previstos no plano, seguindo o cronograma de execução.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 1 ano.

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE EFLUENTES
» Justificativa: a Resolução Conama nº 430/2011 define os padrões de qualidade para o
lançamento de efluentes, de forma que o monitoramento físico-químico e biológico do
efluente tanto na entrada quanto na saída da ETE visa identificar a eficiência do tratamento
e o atendimento à legislação vigente.
» Objetivo: atender à Resolução Conama nº 430/2011 para as condições e padrões de
lançamento de efluentes da ETE das instalações da CODERN em Areia Branca.
» Descrição: alocação de recursos necessários para contratação de empresa responsável pela
manutenção e pelo monitoramento dos pontos de entrada e saída do efluente da ETE.
» Responsável: CODERN.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 2 anos.
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RESUMO – MEIO AMBIENTE
A Tabela 26 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos aspectos ambientais do
Complexo Portuário de Areia Branca.
Item
1
2
3
4

Descrição da ação

Status

Inserção da variável ambiental no planejamento
portuário
Implementação do SGI de Meio Ambiente e de
Saúde no Trabalho
Regularização ambiental do Terminal Salineiro de
Areia Branca
Manutenção do atendimento à legislação quanto ao
gerenciamento de riscos, ao atendimento a
emergências e à saúde e segurança do trabalhador

Não
iniciado
Não
iniciado

5

Elaboração e Implementação do PGRS

6

Manutenção e monitoramento da ETE

Responsável

Prazo recomendado

CODERN

2 anos

CODERN

3 anos

Iniciado

CODERN e
Ibama

3 anos

Iniciado

CODERN

Ação contínua

CODERN

1 ano

CODERN

2 anos

Não
iniciado
Não
iniciado

Tabela 26 – Plano de Ações: meio ambiente
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

9.5.

PORTO–CIDADE

O Plano de Ações voltado para o tema de porto–cidade compreende iniciativas que
competem à Autoridade Portuária ou a sua atuação perante outras entidades, no sentido de
fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário e os municípios em análise.
Nas subseções a seguir são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
»

Justificativa: de acordo com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como
“Estatuto da Cidade”, os planos diretores municipais precisam ser atualizados a cada dez
anos. O Plano de Areia Branca é de 2006 e ainda não se iniciou sua atualização. É essencial
a participação do Porto nesse processo, para que as questões relacionadas à atividade
portuária sejam aprimoradas no decorrer da atualização do documento e que haja
integração de ações entre Porto e Prefeitura Municipal.

»

Objetivo: a integração entre os diferentes envolvidos no processo, como a Prefeitura, a
Autoridade Portuária e a população, permitirá que o novo Plano concilie as necessidades da
cidade e da atividade portuária, de forma a desenvolver ambos espaços de forma adequada.

»

Descrição: participação de representantes da Autoridade Portuária nas reuniões de
atualização do Plano Diretor, de forma a reiterar e considerar os interesses relativos à
atividade portuária frente aos instrumentos legislativos de planejamento urbano.

»

Responsável: CODERN e Prefeitura Municipal de Areia Branca.

»

Status: não iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.
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ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS
SOCIOAMBIENTAIS COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
»

Justificativa: a aproximação do Porto com a população residente no seu entorno é essencial
para uma relação harmoniosa entre ambos e para a mitigação de possíveis impactos
gerados pela atividade portuária. A exemplo das comunidades ribeirinhas existentes no
entorno portuário, como a Colônia Z-33 e a Z-08, as quais realizam atividade pesqueira de
relevância cultural e também econômica para o município e região. Essas iniciativas devem
abranger aspectos de cidadania, educação, meio ambiente, saúde, segurança e incentivo à
cultura e podem incidir sobre diferentes impactos, como na condição de vida da
população, no estímulo à preservação dos saberes tradicionais, no acesso a emprego e
renda e à atividade pesqueira.

»

Objetivo: dar continuidade na manutenção das áreas de lazer cedidas à população, realizar
e acompanhar o andamento de iniciativas e ações que qualifiquem a relação socioambiental
do Porto com a população de Areia Branca.

»

Descrição: manutenção das áreas de lazer existentes e utilizadas pela população do
entorno; realização de projetos, programas e iniciativas em prol das comunidades do
entorno, inclusive das comunidades tradicionais, que envolvam os segmentos de educação,
meio ambiente, saúde, turismo, cultura e cidadania.

»

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

»

Status: iniciado.

»

Prazo recomendado: ação contínua.

RESUMO – PORTO–CIDADE
A Tabela 27 apresenta o resumo das ações referentes à relação porto–cidade sugeridas
para o Complexo Portuário de Areia Branca.
Item
1

2

Descrição da ação
Fomento e participação no processo de
atualização do plano diretor do município
de Areia Branca
Acompanhamento, fomento e realização
de iniciativas socioambientais com as
comunidades no entorno do Complexo
Portuário

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Não
iniciado

CODERN e Prefeitura
Municipal de Areia Branca

Ação contínua

Iniciado

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

Ação contínua

Tabela 27 – Plano de Ações: porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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9.6. PLANO DE AÇÕES
Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste plano, foram reunidas
na Tabela 28 as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo Portuário de Areia
Branca para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o horizonte de 2060.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA
Item

Descrição da ação

Status

Responsável

Prazo recomendado

Não
iniciado

CODERN

Até 2020

Melhorias operacionais

1

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

Investimentos portuários
2

Recuperação dos dolfins de embarque

Iniciado

CODERN

2 anos

3

Aquisição de dois módulos de
abastecimento de óleo

Iniciado

CODERN

2 anos

CODERN e SNP/MTPA

2 anos

CODERN

1 ano

CODERN

1 ano

CODERN

1 ano

CODERN

1 ano

Não
iniciado

CODERN

2 anos

Não
iniciado

CODERN

3 anos

Iniciado

CODERN e Ibama

3 anos

Não
iniciado

CODERN e Prefeitura
Municipal de Areia Branca

Ação contínua

Iniciado

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

Ação contínua

Gestão portuária
4
5

6
7
8

Arrendamento do Terminal Salineiro De
Em
Areia Branca
andamento
Integração dos sistemas em
Não
funcionamento ou em fase de
iniciado
implementação na CODERN
Implantação de uma sistemática para a
Não
avaliação da eficácia das capacitações da
iniciado
CODERN
Implantação de uma sistemática de
Não
custeio da Autoridade Portuária
iniciado
Busca de fomento à rentabilidade da
Não
CODERN
iniciado

Meio ambiente
9
10
11

Inserção da variável ambiental no
planejamento portuário
Implementação do Sistema de Gestão
Ambiental e de Segurança e Saúde no
Trabalho
Regularização ambiental do Terminal
Salineiro de Areia Branca

Porto–cidade
12

13

Fomento e participação no processo de
atualização do plano diretor do
município de Areia Branca
Acompanhamento, fomento e realização
de iniciativas socioambientais com as
comunidades no entorno do Complexo
Portuário

Tabela 28 – Plano de ações para o Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 1 – MAPA DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA
CONSERVAÇÃO NO ENTORNO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA
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Mapa elaborado em Novembro de 2017.
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APÊNDICE 2 – MAPA DAS RESTRIÇÕES E SENSIBILIDADE
AMBIENTAIS DO ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DE AREIA BRANCA
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APÊNDICE 3 – MAPA DA MANCHA URBANA DE AREIA
BRANCA
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Mancha urbana gerada por classificação supervisionada das imagens do satélite Landsat
dos anos de 1990, 1998, 2008 e 2015. As imagens Landsat foram obtidas por meio do Earth Explorer
da United States Geological Survey – USGS. Foram escolhidas as cenas com menor taxa de nuvens por ano.

Fontes das bases de dados geográficos:
- Área do Porto Organizado de Areia Branca: Portaria N° 1.028, de 20 de dezembro de 1993;
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Rodovia principal: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 2007;
- Imagem de satélite: United States Geological Survey – USGS, 2017.
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Mapa elaborado em: outubro de 2017
por Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
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APÊNDICE 4 – ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE AREIA
BRANCA
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Caracterização da Área do Porto Organizado de Areia Branca:
Portaria N° 1.028, de 20 de dezembro 1993 apresenta a seguinte definição:

"A área do porto organizado de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, é constituída:

a) pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Areia Branca, às margens do rio Mossoró,

limitada, ao norte, pela rua Cel. Raimundo Fernandes, a leste, pelo Cemitério São Sebastião e, a oeste, pelo

Branca e a 28 milhas a noroeste de Macau, distando cerca de 8 milhas, ou 14km, em linha da costa do Rio Grande
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matadouro municipal, bem como pelas instalações do porto-ilha, situado a 14 milhas náuticas a nordeste de Areia

do Norte, definida pelas coordenadas geográficas latitude 04º 49' 06" S e longitude 37º 02' 43" W, abrangendo todos
os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de

circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à
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União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Areia Branca ou sob sua guarda e responsabilidade;

b) pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de evolução,

canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme
definido no item "a" acima, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou

Fontes das bases de dados geográficos:

9448000
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por outro órgão do poder público.

- Porto Organizado de Areia Branca (poligonal): Portaria N° 1.028, de 20 de dezembro de 1993.

- Porto Organizado de Areia Branca (ponto ilha-terra): Agência Nacional de Transportes Aquaviários Antaq, 2015/Labtrans.
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- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.

- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Imagens de Satéite: Mapa base Esri Imagery, s/d.
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Fontes das bases de dados geográficos:

9451000

9451000

- Porto Organizado de Areia Branca (polígono): Portaria N° 1.028, de 20 de dezembro de 1993.
- Porto Organizado de Areia Branca (Porto-ilha e área terrestre): Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015; LabTrans/UFSC, 2017.
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Zoneamento e macrozoneamento de Areia Branca: Lei complementar nº 1.037/2006.

Delimitação do Macrozoneamento:

Delimitação do Zoneamento:

Zona de interesse agropecuário e industrial: área destinada à produção econômica do
município, ao desenvolvimento de sua matriz econômica e à fixação de suas unidades
produtivas, geradoras da parcela agropecuária e industrial do Produto Interno Bruto do município.

Áreas Especiais de Interesse Histórico e Cultural:
Definida pela Mancha de Interesse Histórico e Cultural e pelos seus atributos morfológicos, são aquelas
situadas em terrenos públicos ou particulares destinadas à produção, manutenção e recuperação
de edifícios e/ou sítios de valor reconhecidamente Histórico e Cultural, pertencentes ao patrimônio
arquitetônico e urbanístico municipal.

Zona de Interesse Turístico e de Lazer: Classifica-se como área prioritária, de potencialidade
turística, onde é possivel o desenvolvimento de planos e programas de interesse turístico

Via urbana

Zona de Preservação Ambiental:
Apresenta a seguinte classificação:
ZPA I - áreas destinadas à recuperação ambiental urbana, à proteção dos manaciais e demais
formas de vegetação natural de preservação permanente, inclusive manguezais sendo incluidas
as margens dos rios e bacias de águas pluviais.

Rodovia principal

Área do Porto de Organizado Areia Branca
Divisão intermunicipal

ZPA II- áreas destinadas à proteção das áreas estuarinas, seus ecossistemas associados e as
formas de vegetação natural de preservação permanente.

Zoneamento municipal de Areia Branca
Zona adensável

9450000

9450000

(Lei complementar Nº 1.037/2006)

Zona Urbana: O perímetro da Zona Urbana do Município de Areia Branca é definido pelos
bairros, Arraial, Baixa Verde, Centro, COHAB, João Bosco, IPE, N. Sra. Aparecida, N. Sra.
Da Conceição, N.Sra dos Navegantes, Nordeste, Salinópoles, São João, Somoban, Santo
Cristo, Pedrinhas e Upanema. A Zona Urbana está dividida em Área Adensável e Área de
Adensamento Básico.

Convenções Cartográficas

Área Especial de Interesse Histórico e Cultural
Área Especial de Interesse Paisagístico
Área Especial de Interesse Social

Área Especial de Interesse Turístico e Lazer
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ZPA III - áreas de risco ambientals sujeitas a eventos ambientais, que possam trazer risco aos
assentamentos humanos e ao patrimônio natural. histórico, turístico e cultural ou que
apresentem espécies ameaçadas ou em risco de extinção.
ZPA IV - áreas destinadas à proteção integral dos recursos ambientais nela inseridos,
especialmente os ecossistemas lagunares, associados às formações dunares móveis e demais
formas de vegetação natural de preservação permanente, onde não serão permitidas quaisquer
atividades modificadoras do meio ambiente natural ou a atividades geradoras de pressão antrópica.
V - áreas que estejam inseridas na área de abrangência de Unidades de Conservação da
Natureza, sejam elas de Uso Sustentável ou de Proteção Integral, e destinam-se à conservação do
sistema natural.

Áreas Especiais de Interesse Turístico e Lazer:
Destinadas prioritariamente ao desenvolvimento de usos e atividades relacionadas ao turismo e ao lazer.
Áreas Especiais de Interesse Paisagístico:
São aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênico-paisagístico,
assegurar condições de bem estar, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade.
Áreas Especiais de Interesse Social:
São definidas pelas características sócio-econômica e cultural da população e pelos atributos
morfológicos dos assentamentos, e constituem-se das áreas que abrigam população com renda
predominante de até três salários mínimos, situadas em terrenos públicos ou particulares, destinadas
à produção, manutenção e recuperação de habitações e/ou regularização do solo urbano.
Áreas de Recuperação Ambiental Urbana:
São aquelas situadas em terrenos públicos ou particulares, destinadas à recuperação de áreas
degradadas e que possam abrigar atividades econômicas relevantes para o Município, objetivando-se
a implantação de programas de urbanização e regularização fundiária.
Zonas Adensáveis:
Dividida em:
Área Adensável 1: situada no bairro Centro, demarcada por limites definidos junto às Ruas dos Calafates,
Desembargador Figueira, Dr. Manoel Avelino e Desembargador Silvério.
Área Adensável 2: está situada nos Bairros Somoban, Cohab e Dom Bosco, sendo demarcada por limites
definidos junto às Ruas Jorge Caminha, Eduardo Bezerra, Dr. Francisco de Sá marinho e D. Conde Ismar.
Área Adensável 3: situada no Bairro Pedrinhas, demarcada por limites definidos junto à Rua Francisco
Neres e à BR-110.

9434000

9434000

Zona Urbana
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APÊNDICE 6 – DETALHAMENTO DAS CARGAS
RELEVANTES (2012-2016)
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Instalação portuária

Carga

Areia Branca

Sal

Areia Branca

Sal

Areia Branca

Sal

Areia Branca

Sal

Areia Branca

Sal

Areia Branca

Total

Natureza de
carga
Granel sólido
mineral
Granel sólido
mineral
Granel sólido
mineral
Granel líquido combustíveis e
químicos
Granel sólido
mineral
Total

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Desembarque

Apoio portuário

1.027.649

1.144.845

1.503.374

2.174.817

2.130.435

50,7%

Embarque

Longo curso

115.160

321358

700282

1.092.696

1.051.295

25,0%

Embarque

Cabotagem

853.136

789.296

765.400

787.830

1.022.609

24,3%

Desembarque

Apoio portuário

-

-

-

1.626

783

0,0%

Embarque

Interior

-

-

-

37.500

-

Total

Total

1.995.945

2.255.499

2.969.056

4.094.469

4.205.121

Tabela 29 – Evolução da movimentação (2012-2016) de cargas relevantes do Complexo Portuário de Areia Branca
Fonte: CODERN (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 7 – PROJEÇÃO DE DEMANDA- CENÁRIOS
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Carga

Tipo de
navegação

Sentido

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Sal

Apoio Portuário

Desembarque

Tendencial

2.131.217

2.591.495

2.691.907

2.822.949

2.954.354

3.090.216

3.237.070

3.387.398

3.537.721

3.688.038

Sal

Apoio Portuário

Desembarque

Otimista

2.131.217

2.618.858

2.756.817

2.930.815

3.109.936

3.298.290

3.502.901

3.716.359

3.931.170

4.146.036

Sal

Apoio Portuário

Desembarque

Pessimista

2.131.217

2.564.133

2.626.998

2.715.083

2.798.772

2.882.143

2.971.239

3.058.438

3.144.273

3.230.040

Sal

Cabotagem

Embarque

Tendencial

1.022.609

1.194.027

1.246.962

1.324.800

1.432.126

1.562.378

1.713.028

1.866.760

2.017.766

2.166.478

Sal

Cabotagem

Embarque

Otimista

1.022.609

1.204.158

1.270.840

1.364.445

1.490.600

1.643.416

1.821.009

2.005.495

2.190.137

2.374.779

Sal

Cabotagem

Embarque

Pessimista

1.022.609

1.183.896

1.223.084

1.285.155

1.373.652

1.481.340

1.605.048

1.728.024

1.845.396

1.958.177

Sal

Longo curso

Embarque

Tendencial

1.051.295

1.340.155

1.387.632

1.440.836

1.464.915

1.470.525

1.466.729

1.463.326

1.462.642

1.464.247

Sal

Longo curso

Embarque

Otimista

1.051.295

1.357.386

1.428.663

1.509.057

1.562.023

1.597.561

1.624.579

1.653.551

1.683.720

1.713.944

Sal

Longo curso

Embarque

Pessimista

1.051.295

1.322.923

1.346.601

1.372.616

1.367.808

1.343.489

1.308.878

1.273.101

1.241.564

1.214.550

Total

Total

Total

Tendencial

4.205.121

5.125.677

5.326.501

5.588.586

5.851.395

6.123.120

6.416.827

6.717.484

7.018.129

7.318.763

Total

Total

Total

Otimista

4.205.121

5.180.402

5.456.320

5.804.317

6.162.558

6.539.267

6.948.489

7.375.405

7.805.026

8.234.759

Total

Total

Total

Pessimista

4.205.121

5.070.953

5.196.682

5.372.854

5.540.232

5.706.972

5.885.165

6.059.563

6.231.232

6.402.768

Tabela 30 – Cenários de projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Areai Branca entre 2016 (observado) e 2060 (projetado) – em toneladas
Fonte: CODERN (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 8 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO DE
DEMANDA
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O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de cargas
inerentes ao Complexo Portuário de Areia Branca, fornecendo todos os subsídios que balizaram
a construção dos números. Assim, são caracterizados o contexto econômico e concorrencial em
que o Complexo está inserido, apresentando as premissas consideradas no cálculo da demanda
para cada um dos cenários especificados (tendencial, otimista e pessimista), bem como
avaliando o impacto da projeção de demanda portuária sobre o acesso aquaviário e sobre os
acessos terrestres.
O detalhamento das análises a serem realizadas para avaliar cada um dos aspectos
mencionados encontra-se nas próximas seções.

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

Estimativa de projeção de demanda de longo curso
Para o Complexo Portuário de Areia Branca, em relação às projeções de longo curso, utilizouse os resultados obtidos no PNLP 2016. No Plano foram incorporadas metodologias clássicas de
planejamento e, de forma direta ou indireta, utilizou-se cada uma das atividades apresentadas no
fluxograma de estudo para o planejamento de transportes evidenciado na Figura 41.

Figura 41 – Fluxograma de estudo para planejamento de transportes
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na etapa de geração de viagens, são definidas as zonas de tráfego geradoras e
atratoras de viagens. Fazendo uma analogia com as exportações de soja do Brasil, por exemplo,
seriam definidas as cidades brasileiras que exportam soja e os países que a importam.
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Na etapa de distribuição de viagens, são definidos os pares origem-destino (OD), ou seja,
“quem abastece quem”. Nessa etapa, então, são associadas as cidades exportadoras e
importadoras, respectivamente, aos países de destino e origem. No PNLP, é nessa fase que se faz a
projeção da demanda, ou seja, com a matriz de distribuição de produtos atual, a partir dos dados
coletados e da análise de mercado, são realizadas estimativas e projeções da demanda, a partir de
modelos econométricos, para cada carga relevante do Complexo Portuário, por sentido (embarque
e desembarque) e tipo de navegação. Os horizontes de projeção são de cinco, 15 e 30 anos.
As estimativas e as projeções de movimentação de cargas de exportação e importação
do Complexo Portuário no PNLP são obtidas por meio de modelos econométricos,
especificamente, por painéis de dados (combinação de séries temporais e dados de corte
transversal). A Figura 42 exibe um fluxograma dessa etapa do projeto.
Volume de
Exportações

Volume de
Importações

PIB Doméstico

Taxa de câmbio
real

Preço das
commodities

PIB Mundial

ESTIMAÇÃO + PROJEÇÃO
Estimativa das funções
exportação/importação

+

Valores projetados para as
variáveis explanatórias

Valores projetados para
exportação/importação

Figura 42 – Fluxograma da projeção de demanda de cargas
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A etapa de estimação e projeção tem como inputs as seguintes variáveis e bases de dados:
séries históricas de dados observados e projetados dos Produtos Internos Brutos (PIB) das regiões
relevantes (país de destino, no caso de exportação, e microrregião brasileira de destino, no caso de
importação); taxas de câmbio real do Brasil e dos seus parceiros comerciais, os quais são
provenientes do The Economist Intelligence Unit, divisão de pesquisa e análise do grupo The
Economist; e preço das commodities, extraído do Sistema de Análise das Informações de Comércio
Exterior (AliceWeb). Essa última variável é incluída no modelo de estimação apenas para casos de
produtos primários com elevado grau de homogeneidade (e.g., minério de ferro e soja).
A variável explicada (ou dependente) do modelo é a série histórica de volume de
exportação (de 1997 até 2016) e do volume de importação (de 1997 até 2016), proveniente do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), para o Complexo Portuário. A base
de dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), por sua vez, é utilizada para
calibrar o ponto de partida do último ano observado.
O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada
carga de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na Figura 43.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Figura 43 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As variáveis explicativas, conforme indicado anteriormente, são, respectivamente,
para importação: do PIB doméstico, da taxa de câmbio real e do preço das commodities; e, para
exportação temos: a taxa de câmbio real, o preço das commodities e o PIB mundial. Os volumes
são projetados por produto e microrregião e empilhados em formato de painel para obtenção
do resultado de cada produto por sentido (importação e/ou exportação).
A ideia fundamental de um painel de dados, com a utilização de um modelo
econométrico dinâmico autorregressivo (ARELLANO, 2015), é que, por meio da combinação de
série temporal e corte transversal, obtém-se o aumento dos graus de liberdade e estimativas
mais confiáveis.
Nesse contexto, a etapa de divisão modal é marcada pela separação dos pares OD entre
os modos de transporte. Nessa etapa, define-se que parcela dos pares OD utilizará cada um dos
modais de transporte disponíveis. Ou seja, para a soja exportada, define-se quais pares utilizariam
ferrovia, rodovia ou hidrovia para chegar aos portos, de acordo com a analogia apresentada.
A última etapa do modelo é a alocação de viagem, em que se definem os caminhos
que as cargas irão percorrer para ir da sua origem até o seu destino. Vale ressaltar que, com o
apoio do software SIGSEP (Sistema de Informação Geográfica da SEP16), as etapas de divisão e
alocação são realizadas simultaneamente no PNLP. No entanto, para que esse modelo possa ser
aplicado a um estudo de planejamento de transportes, etapas anteriores e posteriores a essas
quatro principais são necessárias.

16

Sigla referente à extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) – atual Secretaria Nacional de
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
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Estimativa de projeção de demanda de cabotagem
A metodologia de projeção de demanda de cabotagem utilizada baseia-se no mesmo
princípio econométrico do longo curso e também nos resultados do PNLP para o Complexo
Portuário de Areia Branca. Entretanto, os dados utilizados para a estimativa do modelo são
diferentes: além do volume observado que é coletado na base trimestral da ANTAQ, utiliza-se o
PIB estadual brasileiro e uma matriz de distância entre os portos. No presente caso, as
informações de movimentação de cabotagem de uma determinada instalação portuária (porto
ou TUP) do Complexo são empilhadas com base no fluxo de cabotagem dessa instalação com os
demais portos e Terminais de Uso Privado (TUP) de outros complexos. A Figura 44 apresenta a
equação utilizada para estimar e projetar os fluxos de cabotagem.

Figura 44 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O agrupamento de produtos utilizado para as estimativas de cabotagem é compatível
com a classificação do longo curso, possibilitando a agregação dos volumes totais (longo curso
e cabotagem) por complexo portuário. Ressalta-se que os dados utilizados da ANTAQ passam
por uma padronização, como evidencia a Figura 45.

Figura 45 – Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A partir da base original, os dados são tratados seguindo duas lógicas de validação. A
primeira delas busca identificar se aquele dado tem origem ou destino em plataforma marítima.
Caso tenha, o dado é excluído, uma vez que, apesar de ser contabilizado como cabotagem pela
ANTAQ, a informação não representa um fluxo originado e destinado a um complexo portuário e,
por isso, não pode ser explicada pelas mesmas variáveis explicativas utilizadas para os demais fluxos.
A segunda validação feita busca identificar informações em duplicidade. Esse caso
ocorre quando dois portos registram exatamente o mesmo fluxo. Por exemplo, um produto que
sai do porto A para o porto B pode ter sido registrado pelo porto A como embarque e pelo porto
B como desembarque. Dessa forma, a mesma movimentação pode ter sido contabilizada duas
vezes. Caso essa duplicidade tenha sido evidenciada, são feitos levantamentos nos Planos
Mestres realizados nos ciclos anteriores e nas informações estatísticas do porto para certificarse de que a informação realmente apresenta dupla contagem. Em se confirmando essa hipótese,
há exclusão da amostra.
Feitas essas duas validações, obtém-se a base padronizada da ANTAQ, que é utilizada
como input do modelo econométrico explicado anteriormente. O resultado, gerado por par OD,
é agregado em Complexo Portuário para ser apresentado.

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

2- RESULTADOS
Esta seção apresenta a memória de cálculo de cada grupo de produto movimentado no
Complexo Portuário de Areia Branca, projetada para o período de 2017 a 2060. Salienta-se que para
alguns grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e cabotagem há
resultados idênticos aos apresentados no PNLP 2017, isto é, coeficientes estimados para o PNLP são
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os mesmos apresentados para projetar a demanda dos portos, enquanto que para outros fluxos
foram estimados novos parâmetros, conforme os resultados apresentados a seguir.
As elasticidades da demanda estimadas para o sal estão detalhadas na Tabela 31, na
Tabela 32 e na Tabela 33. Em suma, para a exportação de sal, os determinantes da demanda
foram os PIBs dos países de destino, as movimentações passadas e o câmbio entre a moeda
brasileira e a moeda dos países importadores de sal. Para a movimentação por cabotagem os
determinantes foram os PIBs dos estados de destino e as movimentações anteriores e para o
apoio portuário os determinantes foram o PIB do Brasil e as movimentações passadas.
EXPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

8,176042656

LOG(PIB)

0,385447332

LOG(KG(-1))

0,109123395

LOG(CAMBIO)

0,148235442

Tabela 31 – Coeficientes estimados para exportação de sal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

CABOTAGEM
Variable

Coefficient

C

12,02610008

LOG(PIB)

0,276624879

LOG(KG(-1))

-0,271784158

Tabela 32 – Coeficientes estimados para cabotagem de sal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

APOIO PORTUÁRIO
Variable

Coefficient

C
LOG(PIB)

3,3099018
0,100529865

LOG(KG(-1))

0,728399598

Tabela 33 – Coeficientes estimados para apoio portuário de sal
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, temos que
um crescimento de 10% na renda dos países de destino leva a aumento de 3,8% nas exportações
de sal no Complexo Portuário de Areia Branca. Um aumento no PIB dos estados de destino da
mesma magnitude leva a um crescimento de 2,8% na movimentação de cabotagem do produto.
O Gráfico 34 e o Gráfico 35 evidenciam as relações entre as variáveis.
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Gráfico 34 – Relação entre os PIBs dos países importadores de sal pelo Complexo Portuário de Areia
Branca e o embarque do produto

PIBs dos estados que recebem sal por
cabotagem em log

Fonte: AliceWeb (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 35 – Relação entre os PIBs dos estados que recebem sal por cabotagem e o seu embarque pelo
Complexo Portuário de Areia Branca
Fonte: AliceWeb (1997-2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além do tradicional uso na cozinha, o sal tem diversas outras finalidades, como agente
derretedor de gelo, insumo na produção industrial e na alimentação animal. O produto tem
origem nas fazendas de sal do Rio Grande do Norte, responsáveis por 95% da sua produção
nacional, e chega ao Complexo Portuário de Areia Branca através de navegação por barcaças.
Os principais destinos internacionais para o sal potiguar são os Estados Unidos (55%), a Nigéria
(37%) e Camarões (8%) (ALICEWEB, 2017). Já na navegação de cabotagem, os principais estados
recebedores do sal embarcado em Areia Branca são: São Paulo (49%), Paraná (23%), Espírito
Santo (12%) e Rio de Janeiro (12%) (ANTAQ, 2017b).
Em 2016, foram movimentadas 4,2 milhões de toneladas de sal no Complexo, sendo 2,1
milhões oriundas do apoio portuário, 1,1 milhão de exportações e 1 milhão de cabotagem (CODERN,
2017). Com isso, o Complexo tornou-se o que mais movimenta sal no Brasil, com cerca de 70% do
total nacional (ANTAQ, 2017a). Em 2060, a movimentação deve atingir 7,3 milhões de toneladas de
sal, sendo 3,6 milhões de apoio portuário, 1,5 milhão em exportações e 2,2 milhões por cabotagem.
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Durante o período, o crescimento anual médio das movimentações deve ser de 1%, com um
incremento médio de 1,6% na cabotagem e de 0,3% nas exportações. A projeção de demanda para
essa carga pode ser observada no Gráfico 36, no Gráfico 37 e no Gráfico 38.

PIB

Gráfico 36 – Projeção de demanda de exportação de sal vs. Evolução do PIB
Fonte: CODERN (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 37 – Projeção de demanda de cabotagem de sal vs. Evolução do PIB
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Fonte: CODERN (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PIB

Gráfico 38 – Projeção de demanda de apoio portuário de sal vs. evolução do PIB
Fonte: CODERN (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 9 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CAPACIDADE
DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
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O objetivo deste apêndice é apresentar os principais conceitos da metodologia de
cálculo de capacidade operacional de cais, por carga, assim como os parâmetros operacionais
considerados para o Complexo Portuário de Areia Branca.

1- METODOLOGIA
Capacidade das instalações portuárias
Apresentar as premissas consideradas para o cálculo da capacidade, bem como
detalhar os números obtidos para cada carga relevante movimentada no complexo
considerando a capacidade de cais e armazenagem.
A metodologia proposta para calcular a capacidade de diferentes terminais de carga
segue três passos:
1. O terminal é “convertido” em uma sequência de componentes de fluxo (cais e
armazenagem);
2. A capacidade de cada componente é calculada utilizando uma formulação algébrica; e
3. A capacidade do componente mais limitante é identificada e assumida como capacidade
do terminal inteiro (o “elo fraco”).
O método de cálculo para cada componente de fluxo é listado nas seções que seguem.
A ênfase é dada no cais, por geralmente se constituir no limitante das movimentações e por sua
ampliação ser considerada mais onerosa do que a da armazenagem.

Capacidade de movimentação no cais
Nesta seção, são calculados valores de capacidade de cais obtidos para cada carga
relevante movimentada no complexo durante o horizonte de planejamento.
No documento a ser elaborado para a presente seção, os seguintes conteúdos estarão
compreendidos:
•
•
•

Premissas de cálculo
Tabela contendo a capacidade de movimentação das mercadorias por trecho de cais
Tabela com resumo da capacidade de cais por mercadoria

A seguir é apresentada a metodologia a ser utilizada no cálculo da capacidade de cais
dos complexos portuários.

Aspectos gerais do método
O cálculo da capacidade possui associação íntima com os conceitos de utilização,
produtividade e nível de serviço. Um terminal não tem uma capacidade inerente ou independente;
sua capacidade é uma função direta do que é percebido como uma utilização plausível,
produtividade alcançável e nível de serviço desejável. Colocando de forma simples, a capacidade do
porto depende da forma com que suas instalações são operadas. Esses conceitos vão ao encontro
do pensamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e
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da The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC), organizações que são
referências em planejamento portuário (UNCTAD, 1985; PIANC, 2014).
Na elaboração dos Planos Mestres dos complexos portuários estudados, é desejável que
a metodologia a ser aplicada para o cálculo dessas capacidades seja padronizada e apoiada em
hipóteses uniformes a todos os berços e/ou terminais que movimentam o mesmo tipo de carga.
Para os cálculos de capacidade de cais, é utilizado o Sistema de Cálculo de Capacidade
desenvolvido pelo LabTrans/UFSC. A fórmula básica na qual o sistema se baseia para os cálculos
é a seguinte.
𝐶=

𝜌. 𝐴. 𝑛
. 𝐿̅
𝑇̅

Onde:
C é a capacidade do trecho de cais (unidades/ano);
ρ é o índice de ocupação de cais admissível (adimensional);
A é o tempo disponível no ano operacional (h/ano);
𝑛 é o número de berços do trecho de cais (adimensional);
𝑇̅ é o tempo médio de atendimento para o trecho de cais (h/navio);
𝐿̅ é o lote médio atendido no trecho de cais (unidades/navio).

São adotadas as seguintes premissas:
» Os indicadores operacionais são calculados conforme consta na seção referente à análise
das operações do porto.
» O cálculo da capacidade de cais é feito para as cargas consideradas relevantes em cada
trecho de cais.
» O nível de serviço considerado admissível é função do índice de ocupação, que é calculado
com o emprego de teoria de filas sempre que possível, para um dado tempo médio de
espera admissível. Ressalva-se que, quando necessário, são realizados ajustes buscando
uma ocupação de cais admissível compatível com a realidade operacional do terminal.
» Os tempos médios de espera admissíveis são de 6 ou 12 horas para terminais de
contêineres, e de 48 horas para outras cargas.

Há ainda o parâmetro denominado tempo entre atracações sucessivas, que é o tempo que
tipicamente leva para uma embarcação desatracar e a próxima atracar em um mesmo berço quando
há fila, de forma que não há disponibilidade do cais para a movimentação de carga nesse período. Os
valores foram calculados de acordo com a base de dados da ANTAQ (descartando-se os tempos
superiores a 10 horas) ou conforme informação disponibilizada pelo porto ou terminal.
Se as chegadas dos navios ao porto seguissem rigidamente uma programação préestabelecida, se os tempos de atendimento aos navios também pudessem ser rigorosamente
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previstos e caso todo o sistema logístico do porto fosse contínuo, sem interrupções ou
ociosidades, ou seja, num cenário ideal, um trecho de cais ou berço poderia operar com
utilização próxima de 100% de utilização. No entanto, devido às flutuações nos tempos de
atendimento, que fogem ao controle dos operadores portuários, variações nas chegadas dos
navios, por fatores também fora do controle dos armadores entre outros aspectos que aferem
a logística portuária, uma utilização próxima de 100% resultaria em um notável
congestionamento, caracterizado por longas filas de espera para atracação. Por essa razão,
torna-se necessário especificar um padrão de serviço que limite o índice de ocupação do trecho
de cais ou berço. Isso é feito por meio do índice de ocupação admissível, conforme abordado
anteriormente.
Ressalta-se que, ao se basear nas atracações ocorridas no ano base, toda a realidade
operacional recente do porto é refletida nos cálculos, uma vez que são incluídas as paralisações
durante as operações (por quaisquer razões) que afetam a produtividade média, demoras na
substituição de um navio no mesmo berço (por questões da praticagem, marés, ou problemas
climáticos, dentre outros), tamanho das consignações, muitas vezes função do porte bruto dos
navios, entre outros.
Os carregadores ou descarregadores de navios não são capazes de manter suas
capacidades nominais durante toda a operação devido a interrupções que ocorrem durante o
serviço (abertura/fechamento de escotilhas, chuvas, trocas de terno, etc.), e também devido as
taxas menores de movimentação da carga no fim da operação com um porão. Ainda, muitas
vezes, embora um berço possa ser equipado com dois carregadores ou descarregadores, devido
à configuração do navio e à necessidade de manter o seu trim, o número efetivo de
equipamentos é menor. Essas questões também são capturadas pela produtividade média do
berço (por hora de operação), incluída como dado de entrada nos cálculos efetuados a partir
dos parâmetros controláveis.

Teoria de filas
Conforme mencionado, o método utilizado emprega a teoria de filas, que é um ramo
da matemática aplicada que utiliza conceitos de processos estocásticos. Trata-se de um método
analítico. No caso da aplicação da teoria de filas a portos, os clientes são as embarcações e os
servidores são os berços.
São realizadas análises estatísticas dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas
dos navios ao porto e dos tempos de atendimento, buscando identificar as distribuições de
probabilidades que os explicam, os tempos entre atracações sucessivas no mesmo trecho de
cais e o regime de atendimento das cargas não prioritárias. Para identificar a distribuição
probabilística dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas dos navios ao porto e dos
tempos de atendimento, são utilizados os testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov e
Anderson-Darling.
Os modelos de fila utilizados na resolução do método são os seguintes, utilizando-se a
notação de Kendall (distribuição de tempos entre chegadas sucessivas/distribuição de tempos
de atendimento/número de servidores): M/M/c, M/G/1, M/Ek/c e M/D/c.
As abreviações utilizadas para as distribuições de probabilidade são as seguintes:
» M é a distribuição negativa exponencial, ou de Markov;
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» Ek é a distribuição Erlang com parâmetro k.
» D é a distribuição determinística.
» G é a distribuição geral, ou seja, nada se afirma sobre a distribuição.

Além dos modelos de fila listados, que estão embutidos no Sistema de Cálculo de
Capacidade, são utilizados os modelos de fila M/E2/c, E2/E2/c e Ek/Em/1 quando aplicáveis. As
tabelas que possibilitam a obtenção dos índices de ocupação de cais para esses modelos
encontram-se em Groenveld (2001).
A disciplina de filas utilizada é a First In First Out, ou seja, as primeiras embarcações a
chegarem são as primeiras a serem atendidas. As exceções se aplicam em casos em que há
prioridade de atracação de determinados tipos de carga no trecho de cais.
Os terminais que operam com janelas de atracação também são representados pelo
modelo de filas, visto que, observando os instantes de chegadas registrados nota-se um padrão
estocástico.
Quando nenhum modelo de filas se aplica, o valor do índice de ocupação é definido
como uma função do número de berços disponíveis. Essa função é uma linha reta unindo 65%
para trechos de cais com somente uma posição de atracação a 80% para os trechos de cais com
quatro ou mais posições de atracação.

Capacidade futura
O cálculo da capacidade é dividido em dois momentos: o primeiro se refere à estimativa
da capacidade atual de movimentação de cargas, e o segundo às capacidades futuras, uma vez
que níveis de produtividade, lotes médios, tamanho dos navios, produtos movimentados,
dentre outros fatores, interferem na capacidade futura de movimentação de cargas. Por esse
motivo, a metodologia abrange esses dois momentos, como demonstrado a seguir.
As capacidades futuras serão calculadas para o ano base e a cada período de cinco anos,
até o ano limite do horizonte de planejamento de 30 anos.
Para realizar esses cálculos, alguns ajustes aos dados de entrada do Sistema de Cálculo
de Capacidade devem ser feitos. Dentre esses ajustes, pode-se citar:
» Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens;
» Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão;
» Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos
logísticos ou industriais; e
» O mix dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar.

Para estimar os lotes e comprimentos médios futuros, foram feitas previsões sobre o
tamanho dos navios que frequentarão os portos nos anos vindouros, de acordo com as
premissas estabelecidas no Capítulo 4 – Acesso Aquaviário.
Como inputs dos modelos, serão utilizadas bases de dados de atracações, cujos
principais dados são as subdivisões dos tempos de ciclo das embarcações e valores
movimentados.
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2- PARÂMETROS DE CÁLCULO
Variáveis
» Demanda (t): Refere-se a demanda projetada para uma mercadoria em um trecho de cais.
» Lote médio (t): É a quantidade média carregada/descarregada nas embarcações que
movimentam uma mercadoria em um trecho de cais.
» Produtividade (t/h): É a razão entre as quantidades movimentadas em uma atracação e seu
tempo operacional.
» Tempo inoperante: Refere-se ao período de tempo entre a atracação e o início da operação,
somado ao período de tempo entre o término da operação e a desatracação.
» Tempo entre atracações sucessivas (h): Refere-se ao tempo necessário para a desatracação
de uma embarcação e a atracação de outra.
» Trecho de cais contínuo: Um trecho de cais é considerado contínuo quando não possui
delimitações de berços definidas, onde o número possível de atracações simultâneas
depende do comprimento das mesmas.
» Comprimento do trecho de cais (m): Refere-se à extensão acostável do trecho de cais.
» Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m): É a média dos comprimentos das
embarcações que movimentam uma carga em um trecho de cais.
» Distância entre navios (m): É o espaço localizado entre embarcações atracadas em um
trecho de cais contínuo.
» Nº berços: É o número de berços disponíveis para a movimentação de cargas em um trecho
de cais.
» Ano operacional (dias): É o número de dias que o trecho de cais opera no período de um ano.
» Tempo operacional por dia (h): É a quantidade de horas que o trecho de cais opera durante
o período de um dia.
» Modelo de fila: E o modelo de filas, segundo notação de Kendall, que melhor representa o
regime de chegada e atendimento de embarcações no trecho de cais.
» Índice de ocupação: Indica o percentual de utilização admissível para o trecho de cais.
» Trecho de cais prioritário: Indica se as cargas movimentadas no trecho de cias devem ser
consideradas prioritárias ou não.
» Participação no trecho de cais (%): Indica o percentual de horas demandadas por uma
mercadoria em relação ao total de horas demandadas para a movimentação de
mercadorias em um trecho de cais
» Capacidade (t/ano): Indica a capacidade anual de movimentação de uma mercadoria em
um trecho de cais.

Como visto anteriormente, a capacidade total de movimentação em um trecho de
cais pode ser calculada a partir da seguinte equação:
𝐶=

𝜌. 𝐴. 𝑛
. 𝐿̅
𝑇̅
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Ou, fazendo as modificações algébricas necessárias, chegamos a:
𝐶=

𝜌. 𝐴. 𝑛
𝐷
𝜌. 𝐴. 𝑛
.
=
.𝐷
∑𝑇
∑𝑇
𝑁𝑢𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐
𝑁𝑢𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐

Onde D, Num Atrac e T representam respectivamente a demanda, o número de
atracações e o tempo total de atendimento médio de uma embarcação.
Assumindo que o índice i seja utilizado para designar as mercadorias
movimentadas e j seja o índice que represente os trechos de cais, pode–se calcular a
capacidade de movimentação de uma mercadoria movimentada em um trecho de cais
utilizando a seguinte equação:
𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )

. 𝐷𝑖,𝑗

Realizando as devidas manipulações algébricas chega-se a seguinte equação:
𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )

. 𝐷𝑖,𝑗 .

∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )
𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
𝑇𝑖,𝑗
=
. 𝐷𝑖,𝑗 .
𝑇𝑖,𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 ) 𝑇𝑖,𝑗
∑𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )
𝑇𝑖

.

Ou
𝑂𝑢𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗 . 𝑃𝑖,𝑗
𝑇𝑖,𝑗

Onde 𝑇𝑖,𝑗 representa o tempo total de atendimento às embarcações que
movimentam a mercadoria i no trecho de cais j.
Já ∑

𝑇𝑖,𝑗

𝑖(𝑇𝑖,𝑗 )

representa a fração de horas demandadas pela mercadoria i em relação

ao total de horas demandadas no trecho de cais “j”, chamado aqui de participação no trecho
de cais e representado por 𝑃𝑖,𝑗 .
Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (𝑛𝑗 ) é calculado levando em
consideração o comprimento do trecho de cais, comprimento médio dos navios no trecho
de cais e a distância entre navios. Para os trechos de cais não contínuos, não foram
apresentados nas tabelas de parâmetros de cálculo os valores referentes às informações das
embarcações e do cais, supracitadas.
Com a equação a cima é possível calcular a capacidade de movimentação anual de
uma mercadoria em um trecho de cais prioritário. Para trechos de cais não prioritários ainda
é preciso subtrair as horas utilizadas nas movimentações de mercadorias nos trechos de cais
prioritários vinculados.
𝐶𝑖,𝑗 =

𝜌𝑗 . 𝐴𝑗 . 𝑛𝑗 − 𝐻𝑗
. 𝐷𝑖,𝑗 . 𝑃𝑖,𝑗
𝑇𝑖,𝑗

Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a
seguir da seguinte forma:
» 𝜌𝑗 →Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜
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» 𝐴𝑗 →𝐴𝑛𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑎𝑠) 𝑋 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 (ℎ)
» 𝑛𝑗 → 𝑁º 𝑏𝑒𝑟ç𝑜𝑠
» 𝐻𝑗 →𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜.
» 𝑇𝑖,𝑗 →[𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑇𝑒𝑚p𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (ℎ) +
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 (ℎ)] 𝑋 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 =
» [

𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑡/ℎ)

+ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (ℎ) +

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 (ℎ)] 𝑋
» 𝐷𝑖,𝑗 → 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡)
» 𝑃𝑖,𝑗 → 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑠 (%)
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑡)
𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (𝑡)
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Parâmetros
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2.073.904

2.534.182

2.634.594

2.765.636

2.897.041

3.032.903

3.179.757

3.330.086

3.480.408

3.630.725

36384

37638

38730

39277

39855

40337

40916

40916

41109

41109

Produtividade (t/h)

404

404

404

404

404

404

404

404

404

404

Tempo inoperante (h)

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de
cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.421.180

2.428.079

2.433.759

2.436.490

2.439.306

2.441.596

2.444.278

2.444.278

2.445.156

2.445.156

Demanda (t)
Lote médio (t)

Dolfins de embarque

Tempo entre atracações sucessivas (h)
Trecho de cais contínuo

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 34 – Parâmetros de cálculo de capacidade de sal – embarque – trecho de cais: “Dolfins de embarque”
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2016

Cais de barcaças

Demanda (t)

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2.131.217 2.591.495 2.691.907 2.822.949 2.954.354 3.090.216 3.237.070 3.387.398 3.537.721 3.688.038

Lote médio (t)

1206

1163

1225

1287

1349

1410

1472

1534

1596

1658

Produtividade (t/h)

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

Tempo inoperante (h)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Tempo entre atracações sucessivas (h)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Trecho de cais contínuo

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

2.586.310 2.567.996 2.594.070 2.618.091 2.640.293 2.660.555 2.679.710 2.697.561 2.714.237 2.729.851

Tabela 35 – Parâmetros de cálculo de capacidade de sal – desembarque – trecho de cais: “Cais de barcaças”
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2016

Cais de barcaças

Demanda (t)

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2.131.217 2.591.495 2.691.907 2.822.949 2.954.354 3.090.216 3.237.070 3.387.398 3.537.721 3.688.038

Lote médio (t)

1206

1163

1225

1287

1349

1410

1472

1534

1596

1658

Produtividade (t/h)

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

Tempo inoperante (h)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Tempo entre atracações sucessivas (h)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Trecho de cais contínuo

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

2.586.310 2.567.996 2.594.070 2.618.091 2.640.293 2.660.555 2.679.710 2.697.561 2.714.237 2.729.851

Tabela 36 – Parâmetros de cálculo de capacidade de sal – desembarque – trecho de cais: “Cais de barcaças”
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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ANEXO 1 – PORTARIA MT Nº 1.028, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1993 QUE DEFINE A ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO DE AREIA BRANCA
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SEÇÃO I

DIÁRIO OFICIAL

IV do parágrafo I° do artigo I° da Lei n° 8.630, de 25 de fevireiro de 1993, raso
Art. 1' - A área do porto organizado de Belém, no Estado do Pará, é constitulda.
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita da Baía de Guajarà, desde a
extremidade Sul do Mercado Ver-o-Peso até o Riacho Burrinhos, abrangendo todos os cais, docas,
pontes e pias de atracação c de acostagem, armazéns, edificações em gera/ e vias internas de circulação
rodoviárias c ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas c em suas adjacências pertencentes á
União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de Belém ou sob sua guarda e responsabilidade
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeM, bacias de
evolução, canal de acesso c áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham ante construídas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público,
Art. 2' - A Administração do Porto de Belém fará a demarcação em planta, da área
definida no Art. 1°.
Art. 3"- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLD61AN

PORTARIA NP 1.026, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere O artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo 1° da Leio' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolver
Art. I° - A área do porto organizado de Daqui, no estado do Maranhão, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices de
coordenadas geográficas a seguir indicados. Ponto A: latitude 02° 3700' S; longitude 44° 23' 00" W;
Ponto B: latitude 02° 34' / S, longitude 44° 23' 00" W; Ponto C latitude 02° 34' 15" S, longitude 44°
22' 00"; Ponto D . latitude 02° 37 00' S, longitude 44° 22' 00" W, abrangendo todos os cais, docas,
pontes e piem de atracação c de acostagem, amuraéns, edificações em geral e vias intentas de circulação
rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas c em suas adjacências pertencentes
União, incorporados ou não ao património do porto de Itaqui ou sob sua guarda e responsabilidade,
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham soer construldas c
mantidos pelo Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2" • A Administração do Porto de Itaqui fará a demarcação em planta, da área
definida no Art. I°,
Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLDMAN

N? 243 QUARTA-FEIRA, 22 DEZ 1993

IV do parágrafo I° do artigo I° da Leis' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolvei
Art. I° • A área do porto organizado de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, é
constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do Rio Potengi, desde a Base
Naval de Natal, até o molhe /este, na interseção com o Recife de Natal, junto ao forte dos Rem Magos,
abrangendo todos os cais, docas, pontes e piem de atracação e de acostagem, ammüns, edificações em
geral e vias internas de circulação rodou iárias e ferro, iárias e ainda os terrenos ao longo dessa faixa
marginal e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou não ao património do Porto de
Natal ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infraestrutura de proteção e acesso aguas idrio, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução,
canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto organizado,
conforme definido no item "a" desta Portada, existentes ou que venham a ser constmidas e manudas
pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2° - A Administração do Porto de Natal fará a demarcação em planta, da área
definida no Ara I°.
Art.3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 59 1.030, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo 1° da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve
Art. 1'- A área do porto organizado de Recife, no estado de Pernambuco, é constituida:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Recife tendo como limites extremos o
molhe de Olinda, ao norte e aporto Agamenon Magalhães, ao sul, na Balada Pina, abrangendo todos
os cais, docas, pontes c piem de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias
internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas
adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao património do porto de Recife ou sob sua
guarda c responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes oeste até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, conforme definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham a ser construidas e
mantidas pela Administração do Porto supor outro órgão do Poder Público.
Art. 2° - A Administração do Porto de Recife fará a demarcação em planta, da área
definida no Art. 1°.
Art. 3'- Esta Portaria entra em vigor na data denso publicação.
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 09 1.027, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo futico, inciso fi, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo 1° do artigo 1° da Leio' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve:
Are. I" -A área do porto organizado de Fortaleza , no Estado do Ceará, é constituída.
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Fortaleza a partir da interseção da
linha da costa com o meridiano 38° 29' 00' e o meridiano 38° 28' 20", abrangendo todos os cais, docas,
pontes, piem de atracação e de acostagem, armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em gera],
vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas faixas
marginais e em suas adjacências, pertencentes á União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de
Fortaleza, ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário tais como áreas de fundeio, bacios de evolução,
canal descosas ao nonada paralelo 32° sul, áreas adjacentes oeste, até as margens das instalações
terrestres do porto organizado, conforme definidas no item "a", existentes ou que venham a ser
construídas e mantida! pela Administração do Porto ou outro Órgão do Poder Público;
Art 2'- A Administração do Porto de Fortaleza fará a demarcação em planta da área
definida no Art. I°.
Art. 5'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 59 1.028, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso /I, da Constituição c tendo em vieras que dispõe o inciso
IV do parágrafo 1° do artigo I° da Leis' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, resolve
Art I' - A área do porto organizado de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do
Norte, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Areia Branca, às margens do rio
Mossoró, limitada ao norte, pela rua Cel Raimundo Fernandes, a leste peio Cemitério São Sebastião es
oeste pelo Matadouro Municipal, bem como as instalações do Porto Ilha, situado 014 milhas náuticas a
nordcste de Areia Branca es 28 milhas a noroeste de Macau, distando cerca de 8 milhas ou 14km em
linha da restado Rio Grande do Norte, definida pelas coordenadas geográficas latitude 04° 49' 06" 5 e
longitude 37° 02' 43" W, abrangendo todos os cais, docas, pontes e piem de atracação e de acostagem,
armazéns, edificações em gemi c vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e ainda os
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao
patrimônio do porto de Areia Barrica ou sob sua guarda e responsabilidade,
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes oeste até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, confonne definido no item "a" desta Portaria, existentes ou que venham soer construídas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2' • A Administração do Porto de Areia Branca farás demarcação em planta, da
área definida 110 Art
Art. 3"- Esta Portaria entra ore vigor na datada sua publicação.
ALBERTO GOLDNAN
PORTARIA 09 1.029, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso E, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso

PORTARIA N9 1.031, DE 20 DE DEZEFIBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo 1° da Leio' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, reSolve:
Art. 1° - A área do porto organizado de SUAPE, no Estado de Pemambuco, é
constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes nos municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo
Agostinho, desde a foz daria Ipojuca e ramal ferroviário de acesso ao parque de tancagem até a Bafa de
SUAPE c rio Massangana, abrangendo todos os cais, docas, pontes c piem de atracação e de acostagem,
armazéns, edificações em geral e vias internos de circulação rodoviárias c ferroviárias c ainda os
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes á União, incorporados ou não ao
patrimônio do porto de SUAPE ou sob sua guarda e responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, confomm definido no item "a" desta Portaria, existentes saque venham a ser construidas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Publico.
Art. 2". A empresa SUAPE - Complexo Industrial Portuário fará a demarcação çrn
planta, da área definida no An. 1°.
Art. 3° • Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO GOLDMAN

PORTARIA 59 1.032, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso EL da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
IV do parágrafo I° do artigo I° da Leis' 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, raso /ve
Art. 1 . - A área do porto organizado de Aratu, no Estado da Bahia, é constituída:
a) Pelas instalações portuárias terrestres delimitadas pela poligonal definida pelos vértices de
coordenadas geográficas a seguir indicados. Ponto A. latitude 12° 45' 30" S, longitude 38° 30' 10" W,
Ponto B. latitude 12° 45' 30" S, longitude 38°29' 15' W, Ponto C. latitude 12° 47 e 30" 5 ,, longitude 38°
29' 15' W e Ponto D. latitude 12° 4730" S, longitude 38' 30' 10" W, abrangendo todos os cais, docas,
pontes e piem de atracação e de acostagem, ammzéns, edificações em geral c vias internas de circulação
rodoviárias e ferroviárias e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à
Uniào, incorporados ou não ao património do porto de Aratu ou sobras guarda e responsabilidade.
b) Pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a este até as margens das instalações terrestres do porto
organizado, confomm definido no item "a" desta Portaria, existentes saque vcnIuun asas construídas e
mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público.
Art. 2' • A Administração do Porto dc Aratu fará a dernarcaçâo era planta, da áza
definida no Art. 1°.
Art. 3"- Esta Portaria entra em vigor na datada sua publicação.
ALBEP.TO GOLDMAN
PORTARIA 159 1.033, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993
O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o inciso
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28

CODERN

O DB3 não foi retirado do cais, está em
avaliação a possibilidade de se fazer um
"retrofit" nesse DB – 3 (equipe técnica da
fabricante Condor estará no Porto Ilha em
26/09/2018, para emitir parecer).

92

CODERN

O nome da Gerência é "Comercial e de
Contratos (Organograma CODERN).

57

CODERN

41

Correção: não é de
Salineiro, é
Salineiro

O Terminal Salineiro.

O Terminal Salineiro é específico para o
sal.

CODERN

Posicionamento

O parágrafo foi ajustado para: "Destaca‐se que há um quarto descarregador de barcaças, denominado
DB‐03, com capacidade nominal de 450 t/h, porém o equipamento foi desativado e atualmente
encontra‐se em avaliação para que possivelmente seja realizada a sua modernização.".

De acordo. A imagem e as ocorrências no texto foram ajustas conforme solicitação.

O parágrafo foi ajustado para: "O Terminal Salineiro elaborou seu PCE em 2013, o qual avaliou as
hipóteses acidentais e o planejamento de ações para o atendimento à emergência..."
De fato, o Porto apenas movimenta mercadorias a partir dos navios graneleiros, conforme é
apresentado na Tabela 8. Dessa forma, não há erro técnico, trata‐se apenas de uma questão de
tipologia.
Na metodologia adotada no Plano Mestre, considera‐se para todos os Complexos Portuários as mesmas
classificações de navios. Assim, todos os navios que atracam no Terminal Salineiro de Areia Branca são
classificados como "graneleiro/outros".
Entretanto, foram realizados os seguinte ajustes no texto:
– Troca do termo "graneleiro/outros" para "carga geral e graneleiros";
– Mudança no primeiro parágrafo do item 4.2.1 a fim de englobar somente os navios graneleiros;
– Retirada da explicação no rodapé da página referente aos navios porta‐contêineres;
– Mudança na Figura 19, a fim de englobar somente os navios do tipo carga geral e graneleiros.

30

CODERN

Não cabe a
afirmativa de
ausência de
previsão: os
módulos já foram
adquiridos.

Dois tanques para acondicionamento de
óleo destinado ao funcionamento dos
geradores e equipamentos já foram
adquiridos (nesta data um já está no
Porto Ilha) e estarão em breve sendo
instalados.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

O parágrafo foi ajustado para: "Por fim, há projeto para instalação de dois tanques de 30 mil litros cada
para abastecimento de óleo destinado ao funcionamento dos geradores e equipamentos. Os módulos já
foram adquiridos e, em breve, devem ser instalados no Terminal."

PLANO MESTRE
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39

Autor da
contribuiç
ão
(Fonte)

CODERN

Justificativa/comen
tário

Contribuição
(texto copiado integralmente das
contribuições recebidas)

ATRACAM APENAS NAVIOS GRANELEIROS.
Os navios que acessaram o porto foram e
são graneleiros.

Posicionamento
De fato, o Porto apenas movimenta mercadorias a partir dos navios graneleiros, conforme é
apresentado na Tabela 8. Dessa forma, não há erro técnico. Trata‐se apenas de uma questão de
tipologia.
Na metodologia adotada no Plano Mestre, considera‐se para todos os Complexos Portuários as mesmas
classificações de navios. Assim, todos os navios que atracam no Terminal Salineiro de Areia Branca são
classificados como "graneleiro/outros".
Entretanto, foram realizados os seguinte ajustes no texto:
– Troca do termo "graneleiro/outros" para "Carga geral e Graneleiros";
– Mudança no primeiro parágrafo do item 4.2.1 a fim de englobar somente os navios graneleiros;
– Retirada da explicação no rodapé da página referente aos navios porta‐contêineres;
– Mudança na Figura 19, a fim de englobar somente os navios do tipo carga geral e graneleiros.
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PLANO MESTRE

Os valores repassados foram muito
aquém do aprovado e, sistematicamente,
a CODERN realizou mais do que o
repassado e devido pelo orçamento
aprovado. A União, embora aprovando o
orçamento, não transferiu os recursos.

7.5.3.
Investiment
os

114

CODERN

Há uma permanente necessidade de
distinguirmos o que foi pleiteado, o que
orçamentariamente foi aprovado (valores
bem menores) E O QUE EFETIVAMENTE
FOI REPASSADO (ainda mais reduzidos).
44.969,800,00; em 2013 foram liberados
R$ 12.906.400,00; em 2014 foram
liberados R$ 28.390.000,00 E
CONCENTRADOS PARA O TERMINAL DE
PASSAGEIROS, FICA EVIDENTE QUE A
REALIZAÇÃO (27,6% DE 149,5 MILHÕES
FOI SUPERIOR AO PERCEBIDO); EM 2015
FOI LIBERADO R$ 95.500,00 PARA O
GERENCIAMENTO DE RESDUOS SÓLIDOS E
R$ 17.272.800,00 PARA O TERMINAL DE
PASSAGEIROS (TMP); EM 2015 A PARCELA
DO TMP FOI INTEGRALMENTE APLICADA E
PARA OS DEMAIS ITENS A CODERN
REALIZOU 19,99% DO VALOR ORÇADO
QUANDO SÓ RECEBEU 0,24% (= R$
95.500,00). Em 2016 foram transferidos
do orçamento apenas R$ 2.923.700,00).
Arquivo adicionado – link:
<http://blog.tribunadonorte.com.br/notic
ia/codern‐deixa‐de‐receber‐r‐1‐7‐bilha‐
o/424309>.
Em 2015, do valor orçado, só foi
transferido R$ 95.000,00 para os portos
de Natal e de Areia Branca que
correspondia a 0,24% do total orçado
para os Portos do Rio Grande do Norte, a
CODERN REALIZOU PARA OS DOIS
PORTOS 19,99% UTILIZANDO RECURSOS
QUE ESTAVAM PREVISTOS PARA CUSTEIO

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

Aqui, ocorre uma necessidade de detalhamento de termos, os quais se confundem ao longo de alguns
documentos financeiros.
Está sendo chamado de valor orçado, o montante pleiteado e efetivamente aprovado. Os valores
executados consideram aqueles repassados pela união somados aos executados com recursos próprios.
Entretanto, atendendo à solicitação da CODERN, um novo gráfico foi adicionado, no qual é explicitada,
dos valores executados, qual parcela se refere a recursos da União e qual parcela se refere a recursos
próprios, deixando claro o pequeno repasse em alguns períodos.
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Posicionamento

(por absoluta necessidade e
responsabilidade).
Nos anos de 2016 e 2017 as pequenas
parcelas transferidas foram RAPs (restos a
pagar oriundos de 2012 e 2010. Nesse
último ano a transferência do RAP
ocorreu em 26 de dezembro.
CONSIDERANDO A NECESSÁRIA
CORREÇÃO DOS DADOS, SERÁ PRECISO A
CONFECÇÃO DE NOVO GRÁFICO.
7.1. Modelo
de gestão
portuária

3.1.6.
Estudos e
projetos

91

30

CODERN

CODERN

Não os terminais
salineiros e, sim, os
portos do Rio
Grande do Norte.

explorar ... os portos do Rio Grande do
Norte.
Projeto concluído e licitação para
aquisição de unidade de dessalinização de
água do mar foi realizada ainda em 2016,
com ganhador atendendo todos os
requisitos. A aquisição não foi processada
pela falta de recursos (aprovados no OGU,
não foram repassados para a CODERN).

De acordo. O ajuste foi realizado no relatório, conforme solicitação.

O parágrafo foi ajustado para: "Também há projeto de aquisição e instalação de uma unidade de
dessalinização de água do mar por osmose reversa. Tal equipamento deverá ter capacidade de
dessalinização de 100 m³/dia de água do mar. Destaca‐se que o projeto básico e a licitação foram
concluídos no final do ano de 2016, com ganhador atendendo a todos os requisitos, porém, a aquisição
ainda não foi realizada por falta de repasse dos recursos à CODERN."

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

PLANO MESTRE

Seção do
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3.1.6.
Estudos e
projetos
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30

CODERN

9.3.1.
Arrendame
nto do
Terminal
Salineiro de
Areia
Branca

126

CODERN

7.3.
Instrumento
s de
Planejamen
to e Gestão

96

CODERN

Justificativa/comen
tário

Contribuição
(texto copiado integralmente das
contribuições recebidas)
Foi elaborado um Projeto Básico para
recuperação completa dos Dolfins e, à
falta de recursos, que continuam sendo
intentados junto ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, para
uma integral recuperação, a CODERN está
realizando obras imprescindíveis já
havendo realizado a primeira etapa de
intervenção no dolfim nº 03 e serviços
complementares de adequação nos
dolfins nº 02 e nº 04. A segunda etapa
será realizada a partir de 28/09/2018,
quando serão instalados painéis
completos nos dolfins 02 e 03 e, ainda em
outubro, os ajustes finais deixando o
conjunto dos dolfins adequados aos seus
fins.
Necessário que se faça referência à
absoluta defasagem das tarifas do Porto
Ilha. O último reajuste concedido, meros
3,8% foi em maio de 2015 (o menor entre
todos os percentuais concedidos aos
Portos pela ANTAQ e que chegaram a
ultrapassar 30%, já nessa época não
corrigiu a defasagem existente. A CODERN
esteve, portanto, a enfrentar o abrupto
cancelamento de repasses decorrentes
dos orçamentos devidamente aprovados
e a ausência de adequadas tarifas,
embora ambos (os repasses e a correção
tarifária) tenham sido exaustiva e
insistentemente cobrados.
O Contrato 009/2014 tem sua vigência,
prorrogada por aditivos, até abril de 2019.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE AREIA BRANCA

Posicionamento

O parágrafo foi ajustado para: "A CODERN busca empresa para realizar o projeto básico de recuperação
estrutural dos dolfins 2, 3 e 4, localizados na estrutura de embarque. A primeira etapa do projeto, que
contempla a intervenção no dolfim 3 e serviços complementares de adequação dos dolfins 2 e 4, já foi
realizada. A segunda etapa, quando serão instalados painéis completos nos dolfins 2 e 3, assim como os
ajustes finais do projeto, devem ser finalizados em 2018."

De acordo. A referência a respeito da última atualização tarifária foi inserida no documento.

De acordo. O ajuste foi realizado no relatório, conforme solicitação.

PLANO MESTRE
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116

30

28

Autor da
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CODERN

CODERN

CODERN

5.1.2.2.
Programas
de
Gerenciame
nto

59

CODERN

7.1. Modelo
de gestão
portuária

93

CODERN

Justificativa/comen
tário

Contribuição
(texto copiado integralmente das
contribuições recebidas)

Posicionamento

Os valores previstos para 2017 não se
confirmaram para aquele ano e tampouco
estão até o momento se confirmando
aqueles para 2018.

De acordo. Aqui, ocorre uma necessidade de detalhamento de termos, os quais se confundem ao longo
de alguns documentos financeiros.
No Plano Mestre, está sendo chamado de valor orçado, o montante pleiteado e efetivamente aprovado
pela União. Os valores executados consideram aqueles repassados pela União somados aos executados
com recursos próprios. Essa explicação foi inserida no relatório. Entretanto, atendendo à solicitação da
CODERN, um novo gráfico foi adicionado no qual é explicitada, dos valores executados, qual parcela se
refere a recursos da União e qual parcela se refere a recursos próprios, deixando claro o pequeno
repasse em alguns períodos.

Dois tanques de 30.000 litros cada (com
bacia de contenção) para
acondicionamento de óleo destinado ao
funcionamento dos geradores e
equipamentos já foram adquiridos (nesta
data um já está no Porto Ilha) e estarão
em breve sendo instalados.
As correias transportadoras passam por
manutenções periódicas e, assim como
todo o Terminal, ressente‐se da total falta
de repasse de recursos para investimento
e substituição dos equipamentos
(particularmente no período 2014 a 2018)
que alcançaram o fim de sua vida útil.
Os tanques em comento estão em
processo de substituição por dois outros
tanques com 30.000 litros cada e
detentores de bacia de contenção. Sobre
a grelha de aço, foi executada com chapas
metálicas uma bacia de contenção de
forma que o único tanque hoje utilizado e
que será substituído (50.000 l) tem a sua
correta bacia de contenção e a vida útil
está devidamente embasada por laudo
específico.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO É
COMPOSTO POR SEIS MEMBROS.

O parágrafo foi ajustado para: "Por fim, há projeto para instalação de dois tanques de 30 mil litros cada
para abastecimento de óleo destinados ao funcionamento dos geradores e equipamentos. Os módulos
já foram adquiridos e a instalação é prevista para 2018."

O parágrafo foi ajustado para: "Também de acordo com informações obtidas em visita técnica, as
correias transportadoras do Terminal Salineiro de Areia Branca não estão funcionando perfeitamente,
acarretando em níveis de produtividade abaixo do esperado. Apesar de passarem por manutenções
periódicas, há falta de recursos para investimento e substituição dos equipamentos, que alcançaram o
fim de sua vida útil."

O parágrafo foi ajustado para: "As barcaças salineiras são responsáveis pelo transporte a granel desta
substância ao Terminal, sendo então bombeada para dois tanques de estrutura cilíndrica vertical, com
volumes de 50.000 l cada (CODERN, 2007a). A CODERN também informou que os tanques estão em
processo de substituição por outros com volume de 30.000 l cada e detentores de bacia de contenção."

De acordo. O ajuste foi realizado no relatório, conforme solicitação.
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ambiente

Pági
na

26

32

65

Autor da
contribuiç
ão
(Fonte)

Justificativa/comen
tário

CODERN

Posicionamento

O acesso ao Porto Ilha deve ser
obrigatoriamente realizado a partir da
área continental da CODERN (até mesmo
situações especialíssimas de trajeto por
helicóptero dependem de prévia
autorização e normalmente partem de
heliponto localizado na área continental).

O parágrafo foi ajustado para: "O acesso ao Porto‐Ilha deve ser, necessariamente, realizado a partir da
área continental da CODERN, apresentada na Figura 9, até mesmo em situações especiais de trajeto por
helicóptero, que dependem de prévia autorização e normalmente partem do heliponto ali localizado.
Dessa maneira, garante‐se o controle total de pessoas e mercadorias que acessam a instalação off‐
shore."

Nos dolfins já foram realizados totais
anuais de embarque superiores a 2,5
milhões de toneladas. Assim,
considerando que, posteriormente à
realização desses embarques anuais, o
pátio de estocagem foi ampliado em 50%
e a esteira e o carregador de navios em
60%, é fatível apontar uma capacidade
superior a 3,5 milhões de toneladas se as
verbas destinadas em orçamento (OGU)
forem devidamente transferidas e a
tabela tarifária for adequadamente
atualizada e a CODERN, assim, puder
processar a recuperação de
equipamentos rodantes e dos guindaste
descarregadores de barcaças.

CODERN

CODERN

Contribuição
(texto copiado integralmente das
contribuições recebidas)

Correção para as
funções de biólogo,
de técnico
ambiental e de
engenheiro de
segurança.

dois biólogos, dois técnicos ambientais,
dois técnicos de segurança do trabalho e
um engenheiro de segurança do trabalho.
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Considerando a base de dados de atracações da ANTAQ, a produtividade média do embarque de sal no
ano de 2017 foi de 409 t/h, valor muito próximo à produtividade de 404 t/h, calculada para o ano base
de análise do Plano Mestre (2016). Desse modo, caso não tenham sido realizados investimentos no ano
de 2018, conclui‐se que a produtividade de embarque utilizada no cálculo de capacidade do Porto‐Ilha,
leva em conta a infraestrutura disponível no terminal e o desempenho realizado pelos equipamentos
nas operações.
Ainda assim, tendo em vista a dinâmica de atracações do Porto‐Ilha, foi realizado outro cenário de
capacidade. Esse cenário utiliza índices de ocupação admissíveis superiores, que chegam a postergar a
previsão de déficit de capacidade do embarque de sal para o ano de 2036, conforme apresentado a
seguir:
•
•
•
•

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.

A metodologia de cálculo de capacidade de cais pode ser consultada no Relatório de Metodologia do
Plano Mestre:
<http://www.transportes.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/planos_mestres/PM_REL_Meto
dologia_08.01.2018.pdf>.
O parágrafo foi ajustado para: "Assim sendo, a coordenação de meio ambiente da CODERN é responsável
pela gestão ambiental do Terminal Salineiro de Areia Branca e do Porto de Natal, sendo constituída por
dois biólogos, um químico, dois técnicos ambientais e dois técnicos de segurança do trabalho."
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Posicionamento

INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS
TERMINAL SALINEIRO – 2012 FORAM
LIBERADOS DO OGU = R$ 1.076.300,00
INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS
TERMINAL SALINEIRO – 2013 FORAM
LIBERADOS DO OGU = R$ 4.100.000,00

7.5.3.
Investiment
os

116

CODERN

A diferença entre as
observações
anteriores e o que
aqui está colocado
é o fato de que
recursos tenham
sido liberados ou
no ano
subsequente ou ao
fim do período
(dezembro).

INSTALAÇÕES GERAIS E DE
SUPRIMENTOS TERMINAL SALINEIRO –
2014 FORAM LIBERADOS DO OGU = R$
1.000.000,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA A
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA – 2014
FORAM LIBERADOS R$ 0,00
INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS
TERMINAL SALINEIRO – 2015 FORAM
LIBERADOS DO OGU = R$ 0,00

Os valores aqui apontados referem‐se aos efetivamente executados, seja com orçamentos próprios ou
da União, portanto os dados encontram‐se corretos, entretanto, uma análise adicional foi realizada
demonstrando o quanto de recursos da União efetivamente foram repassados e deixando explícita a
dificuldade em alguns momentos de execução por conta de o recurso próprio ser predominante no ano
de 2017.

ESTUDOS E PROJETOS PARA A
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA – 2015
FORAM LIBERADOS R$ 0,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA A
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA – 2016
FORAM LIBERADOS R$ 0,00
INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS
TERMINAL SALINEIRO – 2016 FORAM
LIBERADOS DO OGU = R$ 1.423.700 ,00.
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7.1. Modelo
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portuária

Pági
na

125

91

Autor da
contribuiç
ão
(Fonte)

CODERN

Justificativa/comen
tário

Contribuição
(texto copiado integralmente das
contribuições recebidas)
Foi elaborado um Projeto Básico para
recuperação completa dos dolfins e à falta
de recursos que continuam sendo
intentados junto ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, para
uma integral recuperação, a CODERN está
realizando obras imprescindíveis já
havendo realizado a primeira etapa de
intervenção no dolfim nº 03 e serviços
complementares de adequação nos
dolfins de nº 02 e de nº 04. A segunda
etapa será realizada a partir de
28/09/2018, quando serão instalados
painéis completos nos dolfins 02 e 03 e,
ainda em outubro, os ajustes finais
deixando o conjunto dos dolfins
adequados aos seus fins.

CODERN

A CODERN é empresa pública conforme
Assembleia realizada em junho de 2018.

5.1.3.
Sensibilidad
e ambiental

62

CODERN

Não existe registro de ocorrência
comprovada de derramamento de óleo
oriundo do Terminal Salineiro. Manchas
que já foram encontradas eram oriundas
de embarcações que trafegam na área.

7.2.
Exploração
do Espaço
Portuário

94

CODERN

Continua não havendo registro de
interesse no arrendamento do Terminal
Salineiro.
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Posicionamento

O status da ação "Recuperação dos dolfins de embarque", da seção de investimentos portuários, foi
alterado para:
"»
Status: iniciado – foi realizada a primeira etapa, que compreende a intervenção no dolfim 3 e
serviços complementares de adequação dos dolfins 2 e 4."

Foi realizado o seguinte ajuste, de acordo com o novo estatuto social: "A CODERN caracteriza‐se como
uma empresa pública sob a forma de sociedade anônima, vinculada à Secretaria Nacional de Portos do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA), regendo‐se por seu Estatuto Social e
pelas disposições legais aplicáveis."
O parágrafo foi ajustado para: "Sendo o único Porto‐Ilha do Brasil, o Terminal Salineiro de Areia Branca
está inserido em ecossistema marinho, de forma que possui uma condição de alta sensibilidade, tendo
em vista sua suscetibilidade, principalmente em relação aos impactos relacionados a possíveis
vazamentos de óleo e combustíveis. Apesar disso, segundo a CODERN, não há registros de ocorrência de
derramamento de óleo oriundos do Terminal Salineiro."
De acordo. O ajuste foi realizado, conforme solicitação. A frase foi alterada para: "Cabe salientar que,
embora a CODERN tenha a intenção de arrendar o Terminal Salineiro de Areia Branca, até o momento
da elaboração deste Plano Mestre não havia registros de manifestações de interesse em tal
arrendamento."
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1.2.
Estrutura do
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Pági
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10

Autor da
contribuiç
ão
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CODERN

Justificativa/comen
tário

Contribuição
(texto copiado integralmente das
contribuições recebidas)

Economia no
transporte para os
fruticultores
(observar arquivo
power point
adicionado) e para
os exportadores de
calcário e, para a
CODERN
ACRÉSCIMOS DE
MOVIMENTAÇÃO.

Para o Terminal Salineiro, a projeção da
demanda deverá ser apenas da carga sal,
podendo ser examinada a possibilidade
(insistentemente defendida e cobrada
pelos fruticultores) de uso das instalações
terrestres da CODERN ou área cedida
pelos fruticultores no município vizinho
de Grossos (margem esquerda do Rio
Mossoró) para movimentação de
barcaças para transporte de frutas para
transbordo no Porto de Natal (TEMPO DE
NAVEGAÇÃO AREIA BRANCA/GROSSOS A
NATAL = 1 DIA) ou para recepção de
Calcário com destino ao Maranhão (um
pátio para frutas e outro para o calcário).
Os fruticultores elaboraram planos com a
definição de área que oferecem para a
instalação do Terminal em Grossos/Areia
Branca e contataram inclusive armadores
que já especificaram, com
disponibilização possível, embarcações
para embarque de 80 contêineres por
viagem e 6 embarques mensais,
proporcionando uma economia da ordem
de 40% para os produtores frente ao
transporte atual por carreta. O Projeto do
Terminal em Grossos/Areia Branca
também está dimensionado com
guindaste de 120 t, Reach Stacker de 45 t,
Munck, 50 tomadas para Contêiner
Reefer, grupo gerador e estação de
trabalho móvel completa.

Posicionamento

De acordo. Segundo a apresentação encaminhada, espera‐se um terminal em Grossos. Essa localização
não é parte do Complexo Portuário de Areia Branca, por não estar na poligonal do Porto Organizado e
por não se constituir um Terminal de Uso Privado (TUP) ou uma Estação de Transbordo de Carga (ETC),
de acordo com a ANTAQ (<http://portal.antaq.gov.br/wp‐
content/uploads/2017/02/Lista_instalacoes_autorizadas.pdf>).
No caso de uso das instalações terrestres da CODERN, segundo o escopo do Plano Mestre, estabelecido
no Relatório de Metodologia aprovado pela SNP/MTPA e publicado no link:
<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos‐1/pnpl/planos‐ mestres>, somente os projetos já
aprovados pela SNP/MTPA e pela ANTAQ são considerados nos cenários de incremento de capacidade.
Os demais projetos têm por intuito situar o leitor acerca das expectativas e possíveis melhorias já
previstas para o Complexo Portuário.
Nesse sentido, a descrição dessas obras dependerá da qualidade das informações obtidas,
levantamento realizado que busca sempre responder as sete perguntas básicas do 5W2H3: O que
(objetivo, meta)? Por quê (motivo, benefício)? Onde (local)? Quando (cronograma)? Quem
(responsável)? Como (método)? Quanto (quantidade e custo)?
Ressalta‐se, ainda, que para que seja possível incluir esse projeto no capítulo de Projeção de demanda,
o projeto deve se encaixar nos seguintes requisitos:
• Cartas de intenção.
• Estudos prévios (projetos iniciados, licenças de implantação, licenças ambientais, entre outros).
• Investimentos iniciados.
Dessa forma, não há informações suficientes para que o projeto possa ser considerado na seção de
Estudos e projetos.
Entretanto, a informação foi adicionada na seção 2.3 – Cargas perspectivas, no Capítulo de Projeção de
demanda de cargas.
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4.1.1. Canal
de acesso

35

CODERN

Vale ressaltar que as profundidades se
mantiveram invariáveis desde as
primeiras batimetrias à época do projeto
para construção do Porto Ilha. Partindo
dessa premissa e observando que os
pontos de profundidade com 11 m ou
com 13 m são reduzidos e estão nos
limites laterais do canal, a realização de
estudos visando o aprofundamento
desses pontos deverá apontar a plena
viabilidade de uma dragagem para
eliminá‐los, tornando possível o aumento
das dimensões dos navios.

9.2.2.
Aquisição
de dois
módulos de
abastecime
nto de óleo

125

CODERN

Os módulos já foram adquiridos.
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Posicionamento

De acordo com as informações, foi incluída uma ação sugerindo estudos que visem à ampliação do canal
de acesso.

De acordo. A ação foi excluída do Plano de Ações e Investimentos.
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