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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Recife e Suape é
uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura, no âmbito da
estruturação do planejamento portuário, ensejado pela Lei nº
12.815/2013 e pela Portaria SEP/PR nº 3/2014, cujo objetivo
é estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos complexos
portuários brasileiros.
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de
Recife e Suape é proporcionar ao setor portuário nacional
uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do
Complexo Portuário ao longo dos próximos anos e indicar
ações necessárias para que as operações ocorram com níveis

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil

adequados de serviço.

COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE

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

•
•
•
•
•
•

obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo
análise dos seus limitantes físicos, operacionais e de gestão
análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio
ambiente em geral
projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060
projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento
proposição de ações para superar os gargalos identificados, visando à eficiente
atividade do Porto.

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

•
•

•

Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre,
além de uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a
fim de situar o leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as
estruturas avaliadas.
Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral
acerca do perfil das movimentações do Complexo Portuário de Recife e Suape,
indicando os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de
carga, sentido de movimentação e tipo de navegação para o ano-base (2017)
considerado no estudo. Além disso, é apresentado o histórico de movimentação
das mercadorias relevantes no Complexo Portuário para os últimos cinco anos,
detalhado por carga relevante, identificando o sentido da movimentação, as
principais origens e destinos e a taxa de crescimento para cada carga avaliada.
Este capítulo também apresenta as principais informações que balizaram a
projeção de demanda e os valores previstos de movimentação até o ano de 2060.
Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações
cadastrais acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo
Portuário de Recife e Suape, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas
de acostagem, equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos
e a descrição de melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma
forma, são apresentados os indicadores operacionais, as premissas e os critérios
considerados para o cálculo da capacidade portuária de cais e de armazenagem. A
partir da comparação entre a demanda projetada para cada instalação e os valores
de capacidade portuária calculados para cada uma dessas, são apresentados os
eventuais déficits de capacidade.
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•

•

•

•

•

•
•

Acesso aquaviário: 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 Recife e Suape.
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, a fim de comparar demanda e capacidade do acesso.
Acesso terrestre: abrange as análises dos acessos rodoviários e ferroviários
ao Complexo Portuário. Para ambos os modais são apresentadas informações
acerca das vias que conectam as instalações portuárias com suas hinterlândias,
e são avaliados os entornos e as condições internas das vias, considerando as
especificidades de cada modal. Quanto ao acesso rodoviário, após a identificação
da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de veículos que deverão
acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então
comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.
Aspectos ambientais: tem como propósito construir um panorama sobre o status
da gestão socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio
em que está inserido, com foco na interação das instalações portuárias com o meio
ambiente. Para isso, é apresentado um panorama da Gestão Ambiental realizada
pelo Complexo, seguida da avaliação da situação do licenciamento ambiental
das instalações, e, por fim, realiza-se a caracterização da situação ambiental do
Complexo.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.
Relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de como
o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano,
ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão localizados,
mostrando a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância
para o desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os
diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro.
Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a
análise sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando
também a exploração do espaço, os instrumentos de planejamento e gestão
utilizados e as informações sobre o quadro de pessoal e sobre a situação
financeira da Autoridade Portuária.
Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e
negativos do Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas,
compreendendo tanto o ambiente interno do Complexo quanto o ambiente
competitivo em que se encontra inserido.
Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas
necessárias para a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido
de atender, com nível adequado de serviço, à demanda direcionada a esse
Complexo, tanto atual como futuramente. É apresentado o prazo sugerido para a
operacionalização das ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhadas no
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).
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O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo
Portuário de Recife e Suape, compreende uma visão objetiva dos principais resultados
alcançados pelas análises realizadas no que se refere tanto ao diagnóstico – análise da
situação atual – quanto ao prognóstico – projeção de demanda e análise do atendimento
à demanda prevista. Assim, o documento está organizado da seguinte forma:

•
•
•
•

Introdução: ccompreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos,
bem como uma orientação sobre a organização do conteúdo que compõe o Plano
Mestre do Complexo Portuário de Recife e Suape.
Principais resultados: abrange as principais conclusões a respeito das análises
desenvolvidas ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os principais
gargalos para o desenvolvimento do Complexo Portuário analisado.
Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do Complexo
Portuário quanto às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Plano de ações e investimentos: apresenta, de forma simplificada, as ações
propostas para que os gargalos, as fraquezas e as ameaças identificados ao longo
do estudo sejam superados para mitigar os impactos ao desenvolvimento do
Complexo Portuário.

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

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: http://www.transportes.gov.br/planejamento-portuário/113-politica-eplanejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil

Porto do Recife
Recife, Brasil
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo das análises
realizadas no contexto do Plano Mestre estão organizados
nesta seção, com o intuito de proporcionar uma compreensão
linear e estruturada sobre as principais questões que têm
impactado no desenvolvimento do Complexo Portuário de
Recife e Suape, bem como dos gargalos futuros que poderão
vir a se manifestar, tendo em vista os pressupostos de
movimentação futura estabelecidos.

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil
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O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Recife e Suape é composto pelas seguintes instalações portuárias:

•

Porto Organizado do Recife – administrado pela Porto do Recife S.A.

•

Porto Organizado de Suape – administrado por SUAPE – Complexo Industrial
Portuário Governador Eraldo Gueiros

•

Terminal de Uso Privado (TUP) Estaleiro Atlântico Sul (EAS).

Este Complexo Portuário localiza-se no estado de Pernambuco, estando o Porto do Recife
instalado na Ilha do Recife, banhado pelos rios Capibaribe e Beberibe a oeste e pelo
oceano Atlântico a leste, protegido pelos arrecifes naturais e molhes de pedras graníticas.
O Porto de Suape e TUP EAS estão localizados no município de Ipojuca, litoral sul do estado
de Pernambuco, distante cerca de 40 km de Recife e próximo à foz dos rios Tatuoca e
Massangana, entre a baía de Suape e a foz do Rio Ipojuca. A Figura 1 ilustra a localização do
Complexo Portuário.

N
O

1

Complexo
Portuário
de Recife
e Suape

2

9 km

1

2

Porto do Recife

TUP EAS

Porto de Suape

Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Recife e Suape
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

L
S

MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou um total de 25,1
milhões de toneladas de cargas (ANTAQ, 2017b).
O Porto de Suape foi responsável por 94,0% da movimentação realizada no Complexo
em 2017 e se destaca nas movimentações de granéis líquidos – combustíveis e químicos,
contêineres e veículos. O perfil de movimentação do Porto está relacionado à sua
integração à SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros,
constituído por mais de cem empresas de diversos segmentos, o qual se estabelece como
um importante gerador e demandante de cargas. O Complexo Industrial é composto
por um polo petroquímico, constituído pela Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e outras
empresas. Também atuam no Complexo Industrial empresas dos setores de granéis
líquidos e gases, de plásticos, naval, de componentes eólicos, de geração de energia, de
materiais de construção, metalmecânica e de produtos alimentícios (SUAPE, 2017).
O Porto do Recife, com 5,8% de participação relativa, teve como principais produtos
movimentados em 2017 os granéis sólidos, com destaque para as movimentações de
barrilha, milho, açúcar, trigo e fertilizantes.
A Figura 2 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do Complexo
Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação, bem como a lista das cargas
relevantes analisadas neste Plano Mestre. A Figura 3 apresenta as cargas relevantes
para cada uma das instalações portuárias, bem como a evolução da movimentação por
natureza de carga ao longo do período que se estende de 2013 a 2017.

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil
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Figura 2 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Recife e Suape (2012-2017)
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
SUAPE

RECIFE
MOVIMENTAÇÃO EM 2017 (MIL T)

328

391

640

MOVIMENTAÇÃO EM 2017 (MIL T)

Etanol

528

Produtos químicos

10.070

4.094

Derivados
de petróleo
(exceto GLP)

Petróleo

5.328

308

147

Barrilha

Fertilizante

147
Trigo

289

278

Contêineres

Açúcar

Milho

HISTÓRICO POR NATUREZA DE CARGA (MIL T)

HISTÓRICO POR NATUREZA DE CARGA (MIL T)

30.000
20.000 12.772 15.236

19.790

22.746 23.631

10.000
2014

2015

2016

Milhares de toneladas

40.000

2013

19

Outros

Malte e cevada

GLP

-

Produto siderúrgico

Coque e petróleo

146

Outros

2.252

30

87

Trigo

2.000

1.708

1.512

1.410

1.530

1.451

2014

2015

2016

2017

1.500
1.000
500
0

2017

2013

Granel líquido combustíveis e químicos
Carga geral

Granel líquido vegetal
Granel sólido mineral
Granel sólido vegetal

Granel líquido combustíveis e químicos
Carga geral

Contêiner

Total

Contêiner

Granel sólido mineral
Granel sólido vegetal
Total

TUP EAS
HISTÓRICO POR NATUREZA DE CARGA (MIL T)

MOVIMENTAÇÃO EM 2017 (MIL T)

2

Máquinas e
aparelhos

134

150

45

Produtos
siderúrgicos

100
50
0

33

21
2013

47

2
2014

2015

2016

Carga geral

Figura 3 – Características de movimentação das instalações do Complexo Portuário de Recife e Suape (2013-2017)
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário
no ano-base de 2017, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060.

Até o final do período de planejamento

Espera-se que a complementaridade e

(2060), espera-se um incremento de

a orientação atual das movimentações

133% no volume movimentado. Esse

nos Portos Organizados se intensifiquem,

crescimento deve ser acentuado no

com um aumento da participação dos

curto prazo, atingindo uma média anual

granéis sólidos no Porto do Recife e com

de 5,0% entre 2017 e 2020, e de 6,0%

a ampliação da importância do petróleo

entre 2020 e 2025, devido à operação da

e derivados e dos contêineres no Porto

RNEST com o primeiro e o segundo trens

de Suape.

concluídos. Esse impacto diz respeito aos
desembarques de cabotagem de petróleo
no Porto de Suape, principal insumo da
refinaria, e aos embarques de derivados e

A Figura 4 mostra a consolidação da
projeção de demanda para o Complexo
Portuário de Recife e Suape.

coque de petróleo, originados da RNEST.

Até 2060, espera-se que a demanda para o Complexo apresente
taxa média de crescimento de 1,6% ao ano, alcançando um total
de 58,4 milhões de toneladas.
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Área de atuação 2017

COMPLEXO
PORTUÁRIO
RECIFE E SUAPE
Complexo
Portuário de
Recife e Suape

Área de atuação
do Complexo

Movimentação
2017 Observado
Desembarque 66%
Longo curso

Cabotagem

7,4 mi

9,3 mi

Fonte: Aliceweb

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do Complexo
2017

2,6%

Ca rga geral

2,2%
Gra nel sólido
mineral

2060

3,7% 0,1%

0,1%

Gra nel líquido
vegetal

Granel sólido Granel líquido
mineral vegetal

2,6%

4,4%

Carga geral

Gra nel
sólido
vegetal

Total: 16,7 mi

Embarque 34%
Longo curso

Cabotagem

2,2 mi

6,2 mi

Total: 8,4 mi

3,5%
69,5%
21,2%

Contêi ner

Gra nel líquido –
combustíveis e
químicos

Total movimentado: 25,1 mi
2060 Projetado

Granel sólido
vegetal

68,0%

22,2%

Contêiner

Taxa média de crescimento ao ano (2017-2060)

1,6%

Desembarque 68%
Longo curso

Cabotagem

16,7 mi

22,8 mi

Granel líquido combustíveis e
químicos

1,6%

Granel líquido vegetal

2,6%

Granel sólido mineral

Total: 39,5 mi

Embarque 32%
Longo curso

Cabotagem

Granel sólido vegetal

4,8 mi

14,1 mi

Contêiner

Total: 18,9 mi

Total movimentado: 58,4 mi

1,8%

Carga geral

1,4%
2,2%
1,5%

Granel líquido - combustíveis e químicos

Média do Complexo Portuário

Figura 4 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Recife e Suape
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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No caso do Complexo Portuário de Recife e Suape, foram aplicados os choques do
tipo 1 e 2 para determinação dos cenários de demanda. O choque tipo 2 foi aplicado
na demanda projetada de contêineres e considera a entrada em operação do segundo
terminal de contêineres no Porto de Suape. Os resultados da projeção tendencial e dos
cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para o Complexo Portuário de Recife
e Suape, estão ilustrados na Figura 5.

CENÁRIOS
DE DEMANDA
Complexo Portuário
de RECIFE E SUAPE

Milhões de
Toneladas

80

74,3

70
60

58,4

50

52,7

40
30
20

25,1

10
-

2017

2020

2025

PESSIMISTA

2030

2035

2040

TENDENCIAL

2045

2050

2055

2060

OTIMISTA

Figura 5 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Recife e Suape, observado (2016 e 2017) e projetado (2018-2060)
– em milhões de toneladas. Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,6%
ao ano entre 2017 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 2,1% ao ano; já no cenário
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,4% no mesmo período.
Porto do Recife
Recife, Brasil
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GRANEL LÍQUIDO COMBUSTÍVEL
A movimentação de graneis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário
de Recife e Suape é principalmente de petróleo, seus derivados e produtos químicos. A
relevância das operações de petróleo e seus derivados no Porto de Suape adveio a partir
de 2014, com o início das atividades da RNEST. Os combustíveis embarcados no Porto
de Suape têm como destino o atendimento à demanda de estados nas regiões Norte e
Nordeste. O GLP é desembarcado para o envase e atendimento da demanda local, bem
como destinado a outros portos, como os de Fortaleza, Santos e Itaqui (ANTAQ, 2017a),
através da navegação de cabotagem. Quanto aos produtos químicos, destaca-se a demanda
de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros.
O Gráfico 1 apresenta o histórico de movimentação e a projeção de demanda dos granéis
líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Recife e Suape.
45.000

Milhares de toneladas

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Derivados
de petróleo
(exceto GLP)
Petróleo
GLP

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
5
-

6.026 8.631 10.059 10.076 11.622 15.939 16.964 17.920 18.962 19.983 21.002 22.022 23.042
333

2.770 4.508 4.094 5.266 9.125 9.255 9.385 9.515 9.644 9.774 9.903 10.120

1.647 2.099 1.940 1.778 2.252 2.897 3.277 3.487 3.632 3.746 3.840 3.919 3.989 4.050

Produtos
químicos

417

496

543

642

640

668

735

822

928

Etanol

10

217

197

282

391

380

404

453

514

579

646

713

780

847

Outros

64

98

227

91

15

17

23

24

26

28

29

31

32

34

Total

1.047 1.180 1.317 1.453 1.590

2.143 9.268 14.309 17.360 17.467 20.850 29.502 31.006 32.406 33.877 35.322 36.755 38.178 39.683

Gráfico 1 – Evolução da movimentação de granel líquido – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Recife e
Suape – em milhares de toneladas. Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Nos tópicos a seguir são tratadas as evoluções e projeções de movimentação dos granéis
líquidos – combustíveis e químicos.

24

SUMÁRIO EXECUTIVO

DERIVADOS DE PETRÓLEO
O Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou
10,1 milhões de toneladas de derivados de petróleo
(exceto gás liquefeito de petróleo – GLP) através
do Porto de Suape em 2017, tendo sido o principal
Complexo em termos de volume, responsável por
14,6% do total de derivados de petróleo movimentado
no Brasil (ANTAQ, 2017b).
Em 2017, os fluxos de desembarque foram os de

Ao final do período
projetado, em 2060,
espera-se que o Complexo
movimente 23,0 milhões
de toneladas do produto,
apresentando uma
taxa média anual de
crescimento de 167%.

maior relevância e representam tanto o atendimento
da demanda local quanto parte da demanda que é
embarcada para portos do Norte e Nordeste.
Em termos nacionais, as perspectivas do mercado de derivados de petróleo apontam para um
cenário de aumento das importações, em razão dos seguintes fatores:

•
•
•

A política de preços praticada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a qual
estabelece a paridade de preços entre os mercados doméstico e internacional,
favorecendo a atuação de empresas privadas nesse mercado.
A inexistência de perspectiva de novos investimentos na área de refino, conforme
indicado no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 da Petrobras (2018).
A retomada do crescimento econômico nacional e a expansão do consumo doméstico.

No que tange aos embarques, observa-se um expressivo aumento da movimentação
entre os anos de 2014 e 2016, relacionado às operações da RNEST, tanto referente às
exportações quanto ao atendimento de parte da demanda das regiões Norte e Nordeste
(PETROBRAS, c2018), principalmente para os portos dos complexos de Fortaleza, Itaqui,
Salvador e Aratu-Candeias, Manaus e Belém.
A RNEST deve apresentar a capacidade de
processamento de 230 mil barris de petróleo por
dia no final de sua implantação, que contará com
mais dois trens de refino, com produção focada em
diesel S-10 (PETROBRAS, 2016), o qual, em 2016,
já representava 69% da produção da refinaria. Em
2017 a RNEST produziu GLP, óleo combustível,
coque de petróleo e nafta (ANP, 2017). Mediante
visita técnica obteve-se a informação de que, em
2017, o primeiro trem atuou com capacidade de
88 mil barris por dia, tendo autorização para 100
mil; sendo assim, está operando com 70% de sua
capacidade. Espera-se que, com a conclusão do

As taxas de crescimento
são mais elevadas
no curto prazo, em
consequência das obras
previstas para a RNEST.
Tem-se, entre os anos de
2017 e 2020, uma taxa
média de 4,6% ao ano, e
entre 2017 e 2025, com
a conclusão do segundo
trem, uma taxa média
anual de 6,3%.
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primeiro trem – prevista para o final de 2019 e início de operação em 2020 –, a produção
seja de 115 mil barris por dia. Já a conclusão do segundo trem, prevista para 2025,
elevará a capacidade para 200 mil barris ao dia.

CENÁRIO ALTERNATIVO
De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, considera-se a possibilidade
de retomada da movimentação de combustíveis no Porto do Recife. Tal perspectiva está
atrelada à existência de áreas ociosas no Porto, as quais poderiam ser utilizadas para o
atendimento dessa demanda.
O projeto contempla duas etapas: na primeira, o terminal deverá receber por via marítima óleo
combustível, óleo diesel marítimo e bunker para o abastecimento de navios. Já na segunda
está prevista a recepção de granéis líquidos via importação para armazenagem e expedição
rodoviária. Há também a intenção de embarcar volumes de álcool, os quais seriam provenientes
de usinas da região. Tal configuração não foi contemplada na demanda estimada, devido ao
status do projeto, que é ainda preliminar.

PETRÓLEO
O petróleo movimentado pelo Complexo Portuário de Recife e Suape tem como destino principal a
RNEST, sendo utilizado como insumo no processo produtivo de combustíveis e produtos químicos
orgânicos. Toda a movimentação ocorre exclusivamente no Porto de Suape.
Assim, em 2060 espera-se que o Complexo movimente 10,1 milhões de toneladas
de petróleo, apresentando taxa média de crescimento de 1,3% ao ano.
Os resultados obtidos são diretamente relacionados com a conclusão do primeiro e do segundo
trem da RNEST, prevista para 2020 e 2025, respectivamente. Assim, em termos de volume, há um
incremento de 29% entre os anos de 2017 e 2020 e de 73% entre 2020 e 2025.

GLP
No ano de 2017, o Complexo movimentou 2,3 milhões de toneladas de GLP pelo Porto de Suape.
No referido ano, as importações representaram 61% do total operado da carga no Complexo. Os
embarques por vias de cabotagem contabilizaram 38% do volume de GLP, tendo como destinos
mais relevantes, em termos de volume, o Porto de Santos (35%), o Porto de Fortaleza (30%)
e o Porto do Itaqui (18%). Já os desembarques de cabotagem representaram apenas 1% das
movimentações, tendo o Porto de Rio Grande como principal origem (ANTAQ, 2017b).
Cabe observar que os volumes destinados aos embarques de cabotagem referem-se também
ao produto importado. Isso ocorre porque o GLP é recebido a partir de um navio cisterna, que
encaminha parte do produto às esferas da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), sendo o restante
dos volumes destinados à navegação de cabotagem.
Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimente
4,0 milhões de toneladas de GLP, com taxa média de crescimento de 0,9% ao ano.
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PRODUTOS QUÍMICOS
Os produtos químicos movimentados como granel líquido pelo Complexo Portuário são operados
no Porto de Suape, servindo de insumo para indústrias de SUAPE – Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros, principalmente na fabricação de polímeros termoplásticos, como o
Polietileno Tereftalato (PET).
No ano de 2017, o Porto de Suape movimentou 640 mil toneladas de produtos químicos. A
movimentação dessa carga correspondeu unicamente a operações de desembarque, 48% na
navegação de longo curso e 52% por cabotagem (ANTAQ, 2017b).
Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo Portuário
movimente aproximadamente 1,6 milhão de toneladas de produtos químicos,
apresentando taxa média de crescimento de 2,3% ao ano.

ETANOL
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 391 mil toneladas de
etanol por meio do Porto de Suape, sendo todas as operações de desembarque nas navegações
de cabotagem (80%) e longo curso (20%) (ANTAQ, 2017b).
O etanol desembarcado no Porto de Suape tem como finalidade o blend para a formulação da
gasolina. A necessidade de desembarque, apesar da relevância da produção pernambucana de
etanol na região Nordeste (UNICA, [2018 ]), resulta da queda na produção observada nos últimos
anos e da condição deficitária da produção do estado para atendimento de seu consumo.
A necessidade de importação do Complexo está associada ao período do início da safra de
cana, dado que nessa época os estoques de etanol encontram-se mais baixos (GOMES, 2018).
Entretanto, os volumes importados podem sofrer impacto, dada a tarifa aprovada pela Câmara
de Comércio Exterior (Camex), a qual infere tributação de 20% na importação do etanol que
exceder 600 milhões de litros ao ano (BRITO; GOMES, 2017).
Portanto, espera-se queda nas importações e que a demanda seja suprida pelos desembarques
de cabotagem que, conforme informado em visita técnica, são uma alternativa para suprir essa
demanda de etanol.
Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimente,
aproximadamente, 847 mil toneladas de etanol, apresentando taxa média de
crescimento de 2,1% ao ano.
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CONTÊINER
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 5,3 milhões de
toneladas de mercadorias em contêiner, equivalente a 461 mil TEU (do inglês – Twenty-foot
Equivalent Unit). A movimentação ocorre através do Porto de Suape, correspondendo a
operações de embarque e desembarque de longo curso e cabotagem.

Até o final do período projetado, espera-se que a demanda de
contêiner cresça a uma taxa média de 2,2% ao ano, atingindo 1,1
milhão de TEU em 2060.
Em 2017, o Tecon Suape foi responsável pela movimentação de 39,4% do volume de
contêineres transportados pela Região Nordeste. O Complexo se destaca na navegação de
cabotagem, sendo o segundo principal terminal de origem e destino das cargas desse tipo
de navegação (ANTAQ, 2017b).
Os produtos químicos são a principal carga, nos embarques e desembarques de cabotagem,
seguidos por produtos alimentícios. Na navegação de longo curso, os produtos químicos
são o principal grupo movimentado. Tais fluxos têm relação direta com a característica
das empresas localizados em SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo
Gueiros, que conta com um polo petroquímico.
Destaque ainda para o grupo têxteis e calçados, terceiro principal nas exportações e
segundo nas importações, cuja demanda está atrelada à presença de um polo têxtil nas
microrregiões do Vale do Ipojuca, Alto Capibaribe e Recife (PERNAMBUCO, 2017).
A Figura 6 exibe os principais aspectos referentes à movimentação observada e projetada
para contêineres no Porto de Suape.

Porto do Recife
Recife, Brasil
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CONTÊINER
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Cenário otimista considera a construção do segundo terminal de contêiner no Porto de Suape.
O Porto de Suape é servido por nove linhas de navegação, sendo três de cabotagem e seis de longo curso.

Figura 6 – Características da demanda de contêiner no Complexo Portuário de Recife e Suape observada (2012-2017) e
projetada (2020-2060). Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No mês de março de 2018 o Governo Federal anunciou a inclusão de projetos do setor
portuário no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), dentre esses projetos está
contemplada a licitação para construção do segundo terminal de contêineres do Porto
de Suape, o Tecon 2 (LIMA, 2018). O novo terminal poderá adicionar ao Complexo uma
capacidade de até 1,2 milhão de TEU. Desse modo, considerando que a oferta adicional
de estrutura, associada à capacidade de recepção de navios de maior porte, observa-se a
perspectiva de movimentação de maiores volumes de cargas conteinerizadas.
O impacto do segundo terminal de contêineres no Porto de Suape está sendo
considerada no cenário otimista, em que a demanda apresenta uma taxa média de
crescimento de 3,0% ao ano. Esse impacto se mostra mais evidente observando-se
as taxas médias de crescimento de 10,8% ao ano no curto e no médio prazos, entre
2017 e 2025 e de 8,4% ao ano entre 2017 e 2035.
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GRANEL SÓLIDO VEGETAL
O Complexo de Recife e Suape movimentou 1,1 milhão de toneladas de granel sólido
vegetal em 2017. Os produtos considerados na projeção de demanda para essa natureza
de carga são: malte, açúcar, milho e trigo. Todo o açúcar a granel é exportado pelo Porto
do Recife, assim como as importações de malte, que se destinam aos municípios de
Itapissuma e Recife (ALICEWEB, 2017), nas proximidades do polo cervejeiro de Pernambuco,
onde operam fábricas da Ambev, Brasil Kirin e Itaipava. As importações de milho ocorrem
também no Porto do Recife e visam ao atendimento da demanda da indústria de ração
animal, que não é suprida pela produção local de grãos. Já o trigo é importado por ambos
os Portos Organizados e é destinado aos moinhos de Pernambuco para atendimento da
demanda local.
No Gráfico 2 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período
observado (2012-2017) e projetado (2018-2060).
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Gráfico 2 – Evolução da demanda de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Recife e Suape no período observado
(2012-2016) e projetado (2017-2060). Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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TRIGO
No ano de 2017 foram movimentadas 476 mil toneladas de trigo no Complexo Portuário de
Recife e Suape (ANTAQ, 2017b). Desse total, cerca de 70% foi movimentado no Porto de Suape
e 30% no Porto do Recife. Todo o volume refere-se a operações de importação, com origem na
Argentina (92%) e Estados Unidos (8%) (ALICEWEB, 2017).
Os volumes desembarcados no Porto de Suape atendem à demanda da empresa Bunge, que
possui moinho em Ipojuca (PE). Já as importações recebidas pelo Porto do Recife visam o
atendimento do Moinho Motrisa, situado em Recife (PE).
Dado que o consumo per capita de trigo na Região Nordeste se encontra abaixo do consumo
em Regiões como Sul e Sudeste, há espaço para aumento na demanda por esse cereal na
região. Um fator que contribui para a necessidade de importações de trigo no Complexo
Portuário de Recife e Suape é a insuficiência da produção doméstica (RENANN, 2015). Tal fato
é proveniente das dificuldades climáticas para se produzir o cereal, por necessitar de climas
mais frios, motivo pelo qual é produzido, prioritariamente, na Região Sul do País, responsável
por 85% da produção nacional (CONAB, [2018 ]). Além disso, existem dificuldades logísticas
para envio do cereal produzido no Sul para o Nordeste, favorecendo assim a contínua
importação de trigo (ABRITRIGO, 2017).
Desse modo, em 2060, espera-se que a demanda de trigo no Complexo atinja
741 mil toneladas, o que representa taxa média de crescimento de 1,0% ao ano.
Ressalta-se que parte da demanda por produtos de trigo do estado de Pernambuco
atualmente é atendida pelo modal rodoviário, tendo como origem a produção do
município de Fortaleza (CE).

MILHO
No ano de 2017, no Complexo Portuário de Recife e Suape foram movimentadas 278 mil
toneladas de milho, exclusivamente através do Porto do Recife. A movimentação de milho
correspondeu, além dos desembarques na navegação de cabotagem, em grande parte a
importações (ANTAQ, 2017b).
Apesar da elevada produção do País, a necessidade de importação de milho se justifica em
virtude de fatores como a variabilidade nas quantidades produzidas, em diferentes safras,
e a competitividade do preço do milho no mercado internacional, a qual pode direcionar
maiores volumes ao mercado externo em detrimento ao interno. Ressalta-se ainda que a
produção nacional se concentra principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sul, e grande
parte da demanda interna compreende a fabricação de ração (como insumo para a indústria
de carnes) (FIESP, 2017).
Desse modo, em 2060, espera-se que a demanda de milho no Complexo atinja 375
mil toneladas, o que representa taxa média de crescimento de 0,6% ao ano.
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AÇÚCAR
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape exportou 382 mil toneladas de
açúcar nas seguintes formas (ANTAQ, 2017b):

•
•
•

Granel sólido:

•

Porto do Recife: 212 mil toneladas.

Carga geral:

•
•

Porto do Recife: 76 mil toneladas
Porto de Suape: 85 mil toneladas.

Contêiner:

•

Porto de Suape: 9 mil toneladas.

No Complexo Portuário de Recife e Suape, a movimentação total de açúcar apresentou
trajetória de queda entre 2013 e 2017. O mercado mundial de açúcar tem apresentado, nos
anos recentes, um cenário de oferta acima dos níveis demandados, que deverá se manter no
curto e no médio prazo, pois a safra mundial de açúcar tem aumentado. Tal fator acarreta
em queda nos preços da carga, principalmente no mercado internacional, fazendo com que
os produtores brasileiros reduzam a quantidade produzida e optem pela venda do produto
no mercado doméstico. Junto à oferta elevada, observa-se também o aumento do preço do
etanol, podendo impactar em uma maior produção deste em detrimento do açúcar (COSTA;
NOGUEIRA, 2018). Dessa forma, a projeção de demanda prevê um crescimento moderado da
movimentação, na qual os volumes observados no período histórico sejam recuperados no
horizonte até meados de 2030.
Desse modo, em 2060, espera-se que a demanda de açúcar a granel no Complexo
atinja 426 mil toneladas, o que representa taxa média de crescimento de 1,7% ao ano.

MALTE E CEVADA
Em 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 146 mil toneladas de malte e
cevada, equivalente a cerca de 20% da movimentação nacional do produto (ANTAQ, 2017b). O
Porto do Recife foi o responsável por toda a movimentação no Complexo, que se caracterizou
exclusivamente como importações.
A demanda de malte atendida pelo Complexo tem como principal destino os municípios de
Itapissuma e Recife (ALICEWEB, 2017), nas proximidades do polo cervejeiro de Pernambuco,
onde operam fábricas da Ambev, Brasil Kirin e Itaipava. Além disso, nos últimos anos temse observado a elevação da demanda por malte proveniente de microcervejarias, as quais
realizam a produção das chamadas cervejas artesanais, que impactam na demanda por malte
e cevada.
Para o ano de 2060, estima-se a importação de 507 mil toneladas de malte e cevada
pelo Complexo, com uma taxa média de crescimento anual de 12,9% para o período.
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CARGA GERAL
A carga geral é a natureza de carga que abrange uma maior diversidade de produtos no
Complexo: produtos siderúrgicos; açúcar; veículos; barrilha; minérios, metais e pedras;
máquinas e aparelhos, entre outros. A movimentação de carga geral no Complexo foi de 650
mil toneladas em 2017 e ocorreu em todas as instalações portuárias. O Gráfico 3 mostra a
movimentação observada e projetada de carga geral no Complexo Portuário de Recife e Suape.
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Gráfico 3 – Movimentação de carga geral no Complexo Portuário de Recife e Suape, observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

PRODUTOS SIDERÚRGICOS
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 237 mil toneladas de
produtos siderúrgicos por meio das instalações dos portos de Recife e de Suape e do TUP EAS.
No TUP, a movimentação ocorre em função das atividades do estaleiro.
Acerca das exportações, destaca-se que a empresa Gerdau possui uma unidade produtiva em
Cabo de Santo Agostinho desde o ano de 2011 (GERDAU, 2011), sendo a única siderúrgica do
estado de Pernambuco (INSTITUTO AÇO BRASIL, c2015).
Acerca da dinâmica relativa à movimentação nas instalações, cabe destacar que, de acordo
com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, a escolha entre os Portos de Recife
e Suape se dá a partir da oferta de menores custos por parte dos operadores, valor da tarifa
portuária e a qualidade do serviço ofertado.
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Na importação, os produtos de maior destaque em 2017 foram os laminados planos. As
origens dos maiores volumes foram a Indonésia e a China (ALICEWEB , 2017). Ressalta-se que a
China é um importante player mundial na fabricação de produtos siderúrgicos, destacando-se
como principal produtor mundial de aço (WORLDSTEEL, 2017).
Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimente
610 mil toneladas de produtos siderúrgicos, apresentando a taxa média de
crescimento de 2,0% ao ano.

AÇÚCAR ENSACADO
O Porto de Suape é o principal responsável pelas movimentações de açúcar ensacado e em
contêiner, enquanto o Porto do Recife opera os volumes de carga geral e granel sólido. No
Porto de Suape, desde meados de 2016, as operações se concentram no Terminal da Agrovia.
Considera-se a movimentação de açúcar entre os Portos Organizados do Complexo como
tendo um caráter complementar, e a movimentação do produto como granel sólido vegetal
(212 mil toneladas em 2017) tende a manter-se no Porto do Recife, enquanto a mercadoria
conteinerizada (8 mil toneladas em 2017) tende a se se concentrar em Suape. Além disso,
ressalta-se que a movimentação do açúcar em sacarias, como carga geral (162 mil toneladas
em 2017), deve ser compreendida sob a ótica de competição entre os Portos Organizados,
compreendendo questões como os custos de operação, o valor da tarifa portuária e a
qualidade do serviço ofertado.
Para o Complexo, no final do período projetado, em 2060, a expectativa é de uma
movimentação total de 262 mil toneladas de açúcar ensacado.

CENÁRIO ALTERNATIVO
Em um cenário alternativo, que ainda não apresenta as características necessárias para
ser incorporado à projeção de demanda otimista, considera-se a perspectiva de migração
dos volumes de açúcar movimentados como carga geral do Porto do Recife para Suape,
em função do projeto de expansão da Agrovia, que envolve o aumento da capacidade de
movimentação de açúcar (BRASIL, 2018b).

VEÍCULOS
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 80 mil veículos,
principalmente através do Porto de Suape. Observa-se que 99,0% dos volumes correspondem
a operações de longo curso, sendo 79% de embarque e 21% de desembarque (ANTAQ, 2017b).
No Complexo em questão, os principais produtos exportados e importados são os veículos de
passageiros e de transporte de cargas (ALICEWEB, 2017).
De acordo com informações obtidas em reunião técnica, grande parte dos veículos
exportados no Complexo são provenientes das unidades de Goiana (PE) e Betim (MG) da
empresa FCA. A empresa conta com uma capacidade produtiva para fabricação de 1.200
veículos por dia, e a unidade de Goiana tem capacidade instalada para produzir 250 mil
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unidades por ano. A expectativa da empresa, de acordo com informações obtidas em
reunião técnica, é de atingir um total de 99 mil unidades até o ano de 2021. Além da FCA,
responsável pelas exportações, a demanda do Complexo também está relacionada às
empresas GM e Toyota (no que diz respeito às importações), as quais possuem centros de
distribuição de veículos no Porto de Suape e no município de Recife, respectivamente.
Ainda, segundo informações fornecidas pela Autoridade Portuária, as empresas Volkswagen
e Renault iniciaram a operação de veículos a partir do segundo semestre de 2017 e início de
2018, respectivamente.
Destaca-se também, conforme informações obtidas em visita técnica ao Porto de Suape, a
perspectiva de início de movimentação de veículos de outras montadoras, como a Nissan.
Em termos nacionais, no curto prazo , as expectativas são de que haja uma recuperação do
consumo interno e que as exportações da indústria automobilística ultrapassem 3 milhões de
veículos até 2020 (LAGUNA, 2017 ). Ainda, em termos regionais, há a expectativa que o Polo
Automotivo irá responder por 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Pernambuco,
no mesmo horizonte de tempo (PERNAMBUCO, 2015 ). Tal fato está relacionado à prorrogação
do regime especial automotivo do Nordeste até o ano de 2025 (originalmente a previsão era
até 2020), o qual consiste na concessão de incentivos à instalação de indústrias de veículos e
de autopeças na região (FRAZÃO, 2018 ).
Já para o longo prazo, as expectativas são que, com base no cenário tendencial, em 2060, a
demanda do complexo seja de, aproximadamente, 291 mil veículos, apresentando uma taxa
média de crescimento de 1,7% ao ano.

BARRILHA
No ano de 2017 foram desembarcadas 91 mil toneladas de barrilha como carga geral
no Complexo Portuário de Recife e Suape, por meio da navegação de longo curso e
exclusivamente através do Porto do Recife, que também movimentou 218 mil toneladas de
barrilha granel. Considerando-se as duas naturezas de carga, a movimentação de barrilha
no Complexo foi de 308 mil toneladas, com 71% dos volumes relativos ao granel sólido
mineral e 29% à carga geral.
Vale destacar que o Porto do Recife foi responsável por 19,5% das movimentações nacionais
de carbonatos em 2017, configurando-se como o quarto maior importador (ANTAQ, 2017b).
Os municípios de destino do produto estão localizados no estado de Pernambuco, sendo os
principais Recife (54,9%) e Goiana (21,1%). Sua principal aplicação, respectivamente, são as
indústrias fabricantes de sabão e detergentes sintéticos e as fábricas produtoras de vidros
planos (BRASIL, 2018a; ALICEWEB, 2017). Ressalta-se ainda que a demanda de vidro na
região está associada, entre outros usos, ao fornecimento do material para a planta da Fiat
Chrysler Automobiles (FCA).
Ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo movimente 249
mil toneladas de barrilha como carga geral, apresentando a taxa média de crescimento de
2,5% ao ano.
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MINÉRIOS, METAIS E PEDRAS
Dentre os minérios, metais e pedras movimentados como carga geral pelo Complexo
Portuário de Recife e Suape, o granito e as pedras em geral são os que possuem
maior relevância em termos de volume. Esses foram movimentados, no ano de 2017,
exclusivamente através do Porto de Suape, sendo a movimentação caracterizada como
embarque de longo curso e totalizando 4,9 mil toneladas (ANTAQ, 2017b).
As exportações desses produtos possuem como principal origem os municípios de Ipojuca
(PE), Bom Jardim (PE) e Cabedelo (PB). Além disso, a carga tem como principais destinos
de exportação a China, a Itália e a Índia, com participações relativas de 48%, 26% e 9%,
respectivamente (ALICEWEB, 2017).
Para o Complexo, no final do período projetado, em 2060, espera-se uma movimentação
total de 9,8 mil toneladas de minérios, metais e pedras. A taxa média anual de crescimento
esperada é de 1,9%.

MÁQUINAS E APARELHOS
Na categoria de máquinas e aparelhos, os principais produtos movimentados são os
motores de pistão. No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou
2,7 mil toneladas desse grupo de produtos através das instalações do Porto de Suape e
do TUP EAS. Os volumes se referem a operações de importação, exportação e embarque
de cabotagem (ANTAQ, 2017b). Cabe destacar que a demanda associada ao TUP EAS diz
respeito ao fornecimento de materiais para as atividades do estaleiro, sendo os fluxos
referentes apenas a importações.
Ressalta-se que a demanda relativa ao ano de 2014 foi considerada atípica, desse modo,
não há expectativa de retomada desses valores nas projeções. Ao final do período
projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo movimente, aproximadamente, 4,4
mil toneladas de máquinas e equipamentos, apresentando uma taxa média de crescimento
de 1,0% ao ano. Essa taxa se mostra mais elevada nos fluxos relativos ao embarque, os
quais apresentam crescimento de 1,6% ao ano.

Porto do Recife
Recife, Brasil
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GRANEL SÓLIDO MINERAL
No ano de 2017 foram movimentadas 542 mil toneladas de granel sólido mineral no Complexo
Portuário de Recife e Suape. Os produtos de maior relevância dessa natureza de carga são
barrilha, fertilizantes e coque de petróleo, que juntos correspondem a 80% da movimentação
dessa natureza no ano em questão. No Gráfico 4 é possível observar a evolução da
movimentação dessas cargas no período observado (2012-2017) e projetado (2018-2060).
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Gráfico 4 – Evolução da demanda de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Recife e Suape no período observado
(2012-2016) e projetado (2017-2060). Fonte: ANTAQ (2017b) e AliceWeb (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

BARRILHA
No Complexo Portuário de Recife e Suape, no ano de 2017, foram desembarcadas 218
mil toneladas de barrilha como granel sólido, por meio da navegação de longo curso e
exclusivamente através do Porto do Recife.
De forma semelhante à movimentação de barrilha como carga geral, ao final do período
projetado, em 2060, a perspectiva é de que o Complexo movimente 599 mil toneladas de
barrilha granel, apresentando uma taxa média de crescimento de 2,5% ao ano.
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FERTILIZANTES
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape importou 147 mil toneladas de
fertilizantes através do Porto do Recife (ANTAQ, 2017b).
As importações do Porto de Recife possuem como principais destinos os municípios de Recife,
Petrolina e Escada (ALICEWEB, 2017). Observa-se que os volumes destinados ao município de
Recife são demandados pela unidade industrial da empresa Fertilizantes do Nordeste Ltda.
(Fertine), do grupo Fertipar, realizando o atendimento da Região Nordeste (FERTIPAR, 2016).
De acordo com informações obtidas com representantes da Fertine, a cana-de-açúcar
e o segmento hortifrúti são as culturas de maior demanda por fertilizantes. Além disso,
outros dois fatores poderão exercer impacto na demanda por fertilizantes: a tendência de
crescimento na produção das culturas ocorrer por aumentos na produtividade, elevando
assim a necessidade de uso de fertilizantes; e a expectativa de ampliação da capacidade
da indústria mundial de fertilizantes se dar acima da demanda global, o que desestimula
o investimento em novas plantas no Brasil ou mesmo o aumento da capacidade produtiva
nacional existente. O segundo aspecto impacta na manutenção da capacidade produtiva
brasileira em um cenário de maior demanda por fertilizantes, elevando assim a necessidade
de importação (FIESP, 2017).
Ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo
movimente 408 mil toneladas de fertilizantes, apresentando uma taxa média de
crescimento de 2,3% ao ano.

COQUE DE PETRÓLEO
No ano de 2017, o Complexo Portuário de Recife e Suape movimentou 124 mil toneladas de
coque de petróleo através das instalações dos Portos Organizados.
No caso do Complexo em questão, o coque verde embarcado é oriundo da Petrobras, sendo
produzido pela RNEST. Já o desembarque do produto no Complexo visa ao atendimento da
demanda regional das indústrias relacionadas à construção civil. O produto importado se
diferencia daquele exportado por apresentar uma maior concentração de enxofre, sendo
menos eficiente do ponto de vista energético e, portanto, apresentando menor custo.
Ao final do período projetado, em 2060, a expectativa é de que o Complexo
movimente, 1,0 milhão de toneladas da mercadoria.
Esse resultado leva em consideração a conclusão dos trens I e II da RNEST, bem como o incremento
da exportação dos volumes produzidos, os quais atualmente têm absorção pelo mercado interno.
Desse modo, observa-se um crescimento mais elevado para o curto e médio prazos, da ordem
de 28,2% ao ano até 2020 e de 20,4% até 2025. Diante dessa configuração, o embarque de longo
curso passa a ser o fluxo de maior relevância para esta carga a partir de 2020, chegando ao final do
período projetado com participação relativa de 84% no total movimentado.
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CENÁRIO ALTERNATIVO
De acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo, espera-se que a expansão
da capacidade produtiva da RNEST faça com que os volumes atualmente transportados em
Recife sejam direcionados para o Porto de Suape, onde há infraestrutura operacional para
movimentação dessa carga.

MINÉRIOS, METAIS E PEDRAS
No ano de 2017, foram movimentadas, exclusivamente através do Porto de Suape, 53 mil
toneladas de minério, metais e pedras como granel sólido mineral, sendo a movimentação
caracterizada como importação e tendo como principal país de origem a Alemanha (ANTAQ,
2017b). Dentre os produtos dessa classificação, a escória foi o de maior relevância em termos
de volume no ano de 2017 (ANTAQ, 2017b). A demanda de escória está atrelada à indústria
cimenteira, sendo utilizada para melhorar aspectos como a durabilidade e a resistência do
cimento (CIMENTO APODI, 2017).
Desse modo, ao final do período projetado, em 2060, estima-se que o Complexo movimente,
aproximadamente, 115 mil toneladas da mercadoria, atreladas às perspectivas de crescimento
da indústria civil, apresentando assim uma taxa média de crescimento de 1,9% ao ano.

PERSPECTIVAS DE NOVAS CARGAS
As cargas perspectivas são consideradas como sendo
aquelas que possuem potencial de movimentação
no Complexo Portuário em estudo, e que têm como
condicionantes aspectos como investimentos em
melhorias operacionais significativas e investimentos
em diversos níveis de capacidade dos terminais
avaliados. É importante afirmar, ainda, que a
movimentação dessas cargas perspectivas está
além daquelas já consideradas nos três cenários

A atração de novas
cargas para o Complexo
Portuário envolve a
efetivação de esforços
comerciais por parte da
Autoridade Portuária
e dos demais agentes
atuantes no Complexo.

de demanda expostos anteriormente (pessimista,
tendencial e otimista).
No caso do Complexo Portuário de Recife e Suape são consideradas nesse cenário as
seguintes cargas:

•

Gás natural liquefeito (GNL): perspectiva de movimentação de GNL no Porto de Suape
relacionada à implantação de duas usinas termoelétricas com unidade regaseificadora de
gás natural liquefeito (GNL) (SUAPE, 2017). As empresas Gasen e CHPK já possuem contratos
de arrendamento na área industrial do Complexo, entretanto ainda há pendências relativas
à aquisição do direito de instalação da unidade geradora termelétrica (UTE), que deverá
ocorrer por meio da participação em leilões de energia.
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•

Trigo, malte e arroz: demanda direcionada ao Porto de Suape e atrelada ao projeto de expansão
do terminal da Agrovia no Porto. O projeto, já qualificado no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos do governo federal (PPI), possui plano de investimentos aprovado e está
com o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) em avaliação por parte
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). A ampliação do terminal prevê a
movimentação de 30 mil toneladas dos produtos anteriormente mencionados (BRASIL, 2017).

•

Cargas advindas do início de operação da Ferrovia Nova Transnordestina (EF-232): o
principal resultado obtido, com base nos valores do Plano Nacional de Logística Portuária
(PNLP) ano-base 2016 (BRASIL, 2017b) diz respeito aos volumes de soja e milho com destino
ao mercado externo, tendo como origem microrregiões dos estados do Piauí e da Bahia.
Menciona-se ainda o potencial referente à movimentação de granel sólido mineral, com
destaque para produtos como o minério de ferro e o gesso. Quando ao minério de ferro,
entretanto, o fluxo não é considerado no PNLP, pois a empresa Bemisa ainda não deu início
às atividades, tampouco qualquer indicativo de perspectiva de retomada do projeto.

ATRACAÇÃO DE NAVIOS DE CRUZEIRO
Na temporada 2016/2017, o Complexo recebeu 28,7 mil turistas, e no ano de 2017 foram
realizadas 18 atracações no Porto do Recife, que conta com um Terminal Marítimo para o
embarque e desembarque dos turistas, inaugurado no ano de 2013. Além disso, a cidade
apresenta atrativos como igrejas, produtos de artesanato e áreas de compras, mercados,
praias, parques, praças e monumentos históricos como atrativos aos turistas (RECIFE, [201-?]).
Desde 2010 o setor tem sofrido com a redução do número de passageiros e de embarcações
na costa brasileira. Embora parte da redução no número de atracações possa ser explicada
pelo aumento do tamanho das embarcações (CLIA 2017), existem outros fatores de restrição
ao aumento da demanda na visão dos armadores, tais como: condições inadequadas de
infraestrutura em alguns terminais, taxas e custos portuários elevados em comparação
a outros mercados, cobrança de tributos relativos ao combustível e afretamento para as
embarcações de cabotagem, além de questões trabalhistas, como a exigência de que dois
terços da tripulação seja brasileira.
De acordo com dados publicados pela Associação Brasileira das Empresas Marítimas (Abremar),
o setor tem apresentado indicativos de recuperação desde a temporada 2016/2017. Apesar da
perspectiva de manutenção do número de navios de cruzeiro no País na temporada 2018/2019,
observa-se aumento na oferta total de leitos (CLIA 2018).
Ainda, apesar do histórico de queda, o setor apresenta boas perspectivas para os
próximos anos, tendo em vista a tendência de retomada do crescimento.
Desse modo, considerando o aumento do número de navios também na costa brasileira, a
projeção de demanda de atracações de navios de cruzeiro para o Complexo de Recife e Suape é
de 42 atracações para o ano de 2060, apresentando uma taxa média de crescimento de 1,0% ao
ano e um incremento de 133% em relação ao valor observado em 2017.
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DEMANDA X CAPACIDADE
O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário de
Recife e Suape para atender à demanda prevista em termos de
instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos terrestres,
com o objetivo de verificar a existência de déficits de capacidade,
tanto atuais como futuros, de forma que possam ser antecipadas
ações para mitigar esses gargalos e minimizar seus efeitos.
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
As capacidades para cada uma das cargas relevantes, calculadas em intervalos de cinco anos,
foram comparadas à demanda a fim de verificar se e quando, ao longo do horizonte avaliado,
manifestarão possíveis déficits.
Parâmetros considerados no cálculo:

•
•
•

•

O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido entre a
saída de uma embarcação e a entrada de outra no mesmo berço.
A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia diretamente
com o regime operacional de cada Terminal.
Índice de ocupação do trecho de cais: quando não se aplica um modelo específico
de filas, é calculado por meio do comprimento médio das embarcações e respectivo
número de berços disponíveis. Para a situação de um berço no trecho de cais, o índice
de ocupação admissível é de 65%; para dois berços, esse índice é de 70%; para três
berços, 75%; e para quatro ou mais berços, o valor adotado é de 80%.
Nesses termos, as capacidades são calculadas considerando o arranjo operacional
existente para a movimentação das cargas. Os indicadores utilizados para o cálculo da
capacidade foram validados e calculados a partir da base de dados da ANTAQ (2017b)
no ano-base do estudo (2017).

É importante compreender os seguintes fatores acerca do cálculo de capacidade de cais:

•
•

A diferença dos valores de capacidade de um mesmo trecho de cais em diferentes anos
pode ser atribuída a diferenças nas movimentações esperadas de diferentes cargas com
diferentes produtividades em suas operações.
A capacidade de movimentação de cada carga em um trecho de cais é distribuída
de forma proporcional à sua movimentação esperada, de sorte que, em um mesmo
trecho de cais e em um mesmo ano, a utilização da capacidade (razão entre a demanda
prevista e a capacidade calculada) é a mesma para todas as cargas. Na prática, isso
significa que nenhuma carga em um mesmo trecho de cais terá seu atendimento
privilegiado em detrimento de outra.
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PORTO DO RECIFE
A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Porto do Recife está exibida
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Figura 7 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto do Recife
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais do Porto do Recife,
cabe analisar os principais parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de
planejamento, os quais são apresentados na Tabela 1.
Índice de Índice de
Principais destinações
Dias
Horas
ocupação ocupação
operacionais no ano-base In-out (h) disponíveis disponíveis admissível observado

Trechos
de cais

Berços

REC-TA

00

Açúcar a granel

2

364

8.736

65 %

8%

RECA-01

01

Milho e trigo

2

364

8.736

65 %

19%

RECA-02
Passageiros

02

Navios de cruzeiro

2

150

3.600

65%

3,78%

RECA-02
Temporada

02

Milho e barrilha

2

150

3.600

65 %

16%

RECA-02 Fora
da temporada

02

Barrilha e malte e cevada

2

214

5.136

65 %

22%

Milho, fertilizantes, açúcar
ensacado, barrilha, malte e
cevada, coque de petróleo
e trigo

2

364

26.208

75 %

30%

Navios de cruzeiro

2

150

3.600

65 %

2,18%

Trechos
03, 04 e 05
RECA-06

03, 04 e 05

06

Tabela 1 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do Porto do Recife
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Operação

2017

2060

1.650.000

1.675.000

Açúcar ensacado (t/ano)

190.000

105.000

Trigo (t/ano)

465.000

440.000

Milho (t/ano)

820.000

549.000

Coque de petróleo (t/ano)

217.000

856.000

Malte e cevada (t/ano)

367.000

472.000

Fertilizantes (t/ano)

365.000

377.000

Barrilha Granel (t/ano)

592.000

613.000

Barrilha Geral (t/ano)

256.000

259.000

390

390

Açúcar a granel (t/ano)

Navios de cruzeiro (atracações/ano)

Tabela 2 – Capacidade de cais do Porto do Recife. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e na
armazenagem para as cargas movimentadas no Porto do Recife:

•
•
•
•

Açúcar granel: não é previsto déficit de capacidade de cais para operação dessa carga.
Quanto à armazenagem, não há limitação de capacidade para o Porto.
Açúcar ensacado: é previsto déficit de capacidade de cais para movimentação a partir
de 2055. A armazenagem é realizada fora do Porto do Recife, e as operações ocorrem
com embarque direto.
Milho: não é previsto déficit de capacidade de cais para operação dessa carga. O
desembarque de milho é realizado com descarga direta para fora do Porto, de modo
que a capacidade de armazenagem para tal carga não se configura como um fator
limitante às operações
Barrilha: não é previsto déficit de capacidade de cais para operação dessa carga. Com
sua atual configuração, o Porto do Recife é capaz de armazenar 150 mil toneladas de
barrilha a granel por ano, sendo necessário o desembarque direto para estruturas
externas já no cenário atual. Para a armazenagem de barrilha movimentada em
big bag, é necessário que o tempo médio de estadia da carga na armazenagem não
ultrapasse 17 dias para que não haja déficit de capacidade de armazenagem ao longo
do horizonte de planejamento.
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•
•
•

•
•

Fertilizantes: perspectiva de déficit de capacidade de cais para a movimentação de
fertilizantes a partir de 2055. Não é previsto déficit de capacidade de armazenagem.
Malte e cevada: é previsto déficit de capacidade de cais para o desembarque de malte
e cevada no Porto do Recife a partir de 2060. Se mantidas as atuais configurações da
movimentação da carga, a armazenagem poderá ser considerada um limitante das
operações portuárias a partir de 2045.
Coque de petróleo: é previsto déficit de capacidade de cais para o embarque de
coque de petróleo a partir de 2055. Não é previsto déficit de armazenagem para esta
carga no horizonte de planejamento. Ressalva-se ainda que, havendo operação de
desembarque de coque de petróleo concomitante a uma operação de embarque,
seria necessário redesenhar a operação no pátio e a disposição de armazenagem da
carga, de modo que a capacidade estática teria um percentual de utilização do pátio
inferior ao atual.
Trigo: não é previsto déficit de capacidade de cais nem de armazenagem para
operação dessa carga.
Navios de cruzeiro: não é previsto déficit para a operação de navios de cruzeiro em
todo o horizonte de planejamento.

PORTO DE SUAPE
A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Porto de Suape está exibida
na Figura 8.
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Produtos siderúrgicos
Escória

Açúcar
Veículos ou semelhantes

Contêineres
Trigo
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Figura 8 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Suape
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As operações no Porto de Suape diferem substancialmente entre porto externo e
interno. Enquanto o primeiro destina-se à movimentação de granéis líquidos, ao
segundo compete a movimentação de carga geral, conteinerizada e granel sólido.
Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais do Porto de Suape,
cabe analisar os principais parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de
planejamento, os quais são apresentados na Tabela 3.
Trechos
de cais

Berços

Índice de Índice de
Principais destinações
Dias
Horas
ocupação ocupação
operacionais no ano-base In-out (h) disponíveis disponíveis admissível observado

CAIS 1

CAIS 1

Contêineres

2

364

8.736

75%

10%

TECON

CAIS 2 e 3

Contêineres

2

364

17.472

75%

43%

CAIS 4

CAIS 4

Veículos (Ro-Ro), trigo e
produtos siderúrgicos

2

364

8;736

65%

38%¹

CAIS 5

CAIS 5

Veículos (Ro-Ro), açúcar,
produtos siderúrgicos e
minério, metais e pedras

2

364

8.736

65%

33%¹

CMU

CMU B

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

2

364

8.736

65%

31%

PGL1

PGL-1 A e
PGL-1 B

Derivados de petróleo
(exceto GLP), produtos
químicos e etanol

2

364

17.472

70%

73%

PGL2 A

PGL-2 A

Derivados de petróleo
(exceto GLP)

2

364

8.736

65%

72%

PGL2 B

PGL-2 B

Derivados de petróleo
(exceto GLP) e GLP

2

364

8.736

65%

81%

PGL3 A

PGL-3 A

Derivados de petróleo
(exceto GLP) e petróleo

1,5

364

8.736

65%

79%

PGL3 B

PGL-3 B

Derivados de petróleo
(exceto GLP) e GLP

1,5

364

8.736

65%

74%

1 Na memória de cálculo, no Apêndice 5 deste documento, os índices de ocupação para as cargas prioritárias dos trechos “Cais 4” e “Cais 5”
(veículos, trigo e açúcar) diferem da Tabela 3. Com a consideração de que uma carga é prioritária, considera-se que todas as horas úteis do
trecho podem ser usadas para a carga prioritária, sem a consideração da concorrência das outras cargas presentes no mesmo trecho, de modo
que o índice de ocupação se refere somente à ocupação pela carga prioritária. O índice de ocupação efetivo do trecho de cais pode ser aferido
nas tabelas referentes às cargas sem prioridade.

Tabela 3 – Parâmetros para o cálculo de capacidade de movimentação nos cais do Porto de Suape
Fonte: ANTAQ (2017b) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As capacidades de cais calculadas para cada mercadoria são apresentadas na Tabela 4.
Carga

Sentido da operação

2017

Desembarque

5.440.000 t

6.497.000 t

Embarque

4.113.000 t

4.660.000 t

Desembarque

3.334.000 t

10.073.000 t

Desembarque

1.184.000 t

617.000 t

Embarque

723.000 t

375.000 t

Produtos químicos

Desembarque

613.000 t

634.000 t

Etanol

Desembarque

375.000 t

337.000 t

Contêineres

Ambos

914.000 TEU

1.821.000 TEU

Veículos ou semelhantes

Ambos

774.000 un.

774.000 un.

Desembarque

1.394.000 t

1.183.000 t

Embarque

261.000 t

226.000 t

Desembarque

359.000 t

186.000 t

Embarque

273.000 t

271.000 t

Desembarque

286.000 t

124.000 t

Embarque

27.000 t

11.000 t

Derivados de petróleo (exceto GLP)

Petróleo

GLP

Trigo
Açúcar

Produtos siderúrgicos

Minério, metais e pedras

2060

Tabela 4 – Capacidade de cais do Porto de Suape. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e na
armazenagem para as cargas movimentadas no Porto de Suape:

•

Derivados de petróleo (exceto GLP): o desembarque de derivados de petróleo
(exceto GLP) já atingiu a capacidade máxima de movimentação no cais no anobase, sendo projetado déficit de capacidade a partir de 2020. Isso ocorre porque
o índice de ocupação observado nos trechos de cais do porto externo, no anobase, é superior ao índice de ocupação admissível. No caso do embarque, pelo
fato de não haver movimentação no Cais de Múltiplo Uso (CMU) e, portanto,
todos os trechos de cais onde a operação é realizada apresentarem ocupação
observada acima da admissível, atualmente já há déficit de capacidade de cais.
Considerando-se que aproximadamente 25% da movimentação de derivados
de petróleo (exceto GLP) no ano-base relaciona-se à operação de transbordo,
carga para a qual não é necessário destinar capacidade para armazenagem, e
mantendo-se esse índice constante no horizonte de planejamento, é provável que
se observe um déficit na capacidade de armazenagem de derivados de petróleo
(exceto GLP) e etanol a partir de 2030, mesmo considerando os projetos de
aumento de capacidade de armazenagem por parte dos arrendatários Pandenor,
Temape e Ultracargo.

COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE

•

•

•

•

•

•

•

•

Petróleo: já há um déficit na capacidade de desembarque de petróleo no cais do
Porto de Suape no ano-base, uma vez o índice de ocupação observado do PGL3
A é superior ao índice de ocupação admissível. No entanto, com o rearranjo da
destinação operacional dos trechos de cais PGL2 B, PGL3 A e PGL3 B, incrementase a capacidade de cais para a movimentação de petróleo, de modo a atender o
crescimento da demanda ao longo de todo o horizonte projetado.
GLP: já ocorre um déficit de capacidade de cais para o desembarque e embarque
de GLP nos cais do Porto de Suape no ano-base. Subtraindo-se o volume
embarcado na navegação de cabotagem do volume total desembarcado, temse o volume da carga destinado às esferas da Transpetro. Considerando essas
informações, projeta-se um possível déficit de capacidade de armazenagem de
GLP já em 2019.
Produtos químicos: observa-se um déficit de capacidade de cais para o
desembarque de produtos químicos no ano-base, devido ao índice de ocupação
observado no PGL1 ser maior do que o considerado admissível para um nível de
serviço adequado. Projeta-se um possível déficit na capacidade de armazenagem
de produtos químicos a partir de 2035.
Etanol: o atual índice de ocupação observado no PGL1, acima do índice de
ocupação admissível, implica em um déficit de capacidade de cais para o
desembarque de etanol já no ano-base, que se mantém até o final do período
analisado. A análise de capacidade de armazenagem de etanol foi realizada
em conjunto com os derivados de petróleo (exceto GLP). Conforme informado
anteriormente, é projetado um déficit de capacidade a partir de 2030.
Contêineres: a partir de 2025, com a implantação do Tecon 2, a capacidade de cais
para a movimentação de contêineres tem um incremento próximo a 100%, o que
possibilita que o Porto comporte a demanda otimista até 2060. Não se observa
déficit de capacidade de armazenagem de contêineres no Porto de Suape no
horizonte de planejamento.
Veículos e semelhantes: não é previsto déficit de capacidade de cais para
operação dessa carga, tendo em vista que essa operação é prioritária no Cais 4 e
no Cais 5. Deve-se observar que, caso a demanda seja superior à projetada, uma
maior utilização da capacidade para veículos implicará em redução da quantidade
de horas disponíveis para as cargas não prioritárias. Quanto à armazenagem, não
há limitação de capacidade para o Porto.
Trigo: não é previsto déficit de capacidade de cais para operação dessa carga,
considerando que esta possui segunda prioridade no Cais 4. Deve-se observar
que, caso a demanda se aproxime do cenário otimista, uma maior utilização da
capacidade para trigo implicará em redução da quantidade de horas disponíveis
para as cargas não prioritárias no Cais 4. A capacidade dinâmica para a
armazenagem de trigo é suficiente para suprir a demanda tendencial projetada
até o horizonte de 2060. Considerando a demanda otimista, contudo, observa-se
um déficit de armazenagem esperado.
Açúcar ensacado: considerando que o açúcar ensacado possui segunda prioridade
no Cais 5, a capacidade de cais para sua movimentação é suficiente para atender
às demandas pessimista e tendencial durante todo o horizonte de planejamento e
à demanda otimista até 2045. Deve-se observar que, caso a demanda se aproxime
do cenário otimista, uma maior utilização da capacidade pelo açúcar implicará
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em redução da quantidade de horas disponíveis para as cargas não prioritárias no
Cais 5. Quanto à armazenagem, não há limitação de capacidade para o Porto.

•

•

Produtos siderúrgicos: a demanda de desembarque de produtos siderúrgicos
ultrapassa a capacidade de cais a partir de 2050. Contudo, a partir desse mesmo
ano, pode-se aumentar o share desta operação no Cais 1, que possui capacidade
suficiente para operar a demanda excedente de desembarque de produtos
siderúrgicos, sem prejuízo às outras cargas. No caso do embarque, verifica-se
que a capacidade calculada é suficiente para comportar a demanda projetada
para o Porto. A capacidade de armazenagem para essa carga no Porto de Suape
varia conforme suas dimensões. No entanto, conforme informações obtidas em
visita técnica, não é uma característica restritiva para as operações desta carga no
Porto.
Minérios, metais e pedras: não é previsto déficit de capacidade de cais para
operação dessa carga. Quanto à armazenagem, não há limitação de capacidade
para o Porto.

TUP EAS
A infraestrutura de acostagem do TUP EAS é representada na Figura 7.
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Figura 9 – Infraestrutura de atracação do TUP EAS
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As instalações de armazenagem do EAS são compostas por um pátio de estocagem de placas,
um almoxarifado central, um galpão (que serve de abrigo para as oficinas principais do
estaleiro) e duas oficinas de apoio, que contam com galpão e área de estocagem, conforme
demonstrado na Figura 10.
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1. Pátio de estocagem de placas

2. Galpões

3. Almoxarifado central

Figura 10 – Infraestrutura de armazenagem do TUP EAS
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No ano de 2017, o TUP EAS movimentou aproximadamente 47 mil toneladas de produtos
siderúrgicos e máquinas, bem como aparelhos para as operações do estaleiro. Há apenas um
cais em operação no TUP, com capacidade para receber duas embarcações simultaneamente.
Além de atracações para a movimentação de carga, o cais do TUP é utilizado para amarração
dos navios construídos no próprio estaleiro que entram em fase de acabamento.
As operações no cais e na retroárea do TUP destinam-se apenas às atividades do próprio
estaleiro, e sua capacidade está vinculada exclusivamente às próprias operações de
construção e reparos de navios e plataformas, conforme informações fornecidas pelo
Terminal. Sendo assim, não se faz relevante o cálculo de indicadores para a movimentação de
cargas no cais, bem como o cálculo de capacidade de cais e armazenagem.
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ACESSO AQUAVIÁRIO
PORTO DO RECIFE
O Porto do Recife, segundo as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP),
possui dois canais de acesso (BRASIL, 2001). A Figura 11 ilustra o canal de acesso sul ao Porto
e o canal de acesso norte pode ser observado na Figura 12.

Figura 11 – Canal de acesso sul ao Porto do Recife
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil (2017a). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
N

Ponto de Embarque do Prático
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Figura 12 – Canal de acesso norte ao Porto do Recife
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

L
S

COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE

O acesso ao Porto do Recife é feito, normalmente, pelo canal sul, que tem início no ponto de
embarque do prático e permite um navio de projeto com as seguintes dimensões: 260 m de
comprimento, 35 m de boca (BRASIL, 2017a).
Durante o ano de 2017, o Porto do Recife recebeu um total de 295 acessos, sendo 183 desses
realizados por embarcações que praticaram navegação de cabotagem e 112 que praticaram
navegação de longo curso.
Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Porto do Recife, são
avaliadas a projeção de movimentação de cargas, bem como a evolução do perfil da frota
de navios, que considera um crescimento dos portes dos navios, conforme a tendência da
evolução dos portes observados atualmente no setor portuário e também de acordo com a
visão dos diversos players do setor. Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

•
•
•
•

Espera-se que, dentro do horizonte analisado, ocorra um aumento do porte das
frotas que movimentam todas as mercadorias do Porto, de forma a acarretar a
diminuição da incidência dos navios da classe Handysize.
Coque de petróleo: espera-se o fim de sua movimentação pela classe de navio
Handysize a partir do ano de 2060, sendo 50% da mercadoria movimentada pelo
Handymax e 50% movimentada pelo Panamax.
Barrilha: é projetado o fim das movimentações a partir de 2030 por navios do tipo
Handysize e um aumento das operações em navios Panamax, chegando a 65% das
atracações a partir de 2045.
Dentre todas as cargas que são movimentadas no Porto do Recife, o trigo é a única
para a qual não se espera uma inserção da classe de navio Panamax em seu perfil
da frota. Espera-se, assim como para todas as outras mercadorias transportadas
no Porto, um aumento do porte das frotas a partir da diminuição da contribuição
percentual de navios de classe Handysize, aliado a um aumento da contribuição
percentual dos navios de classe Handymax.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação leva em consideração
os processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de embarque de prático.
O modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que acessam o Porto do Recife
estão sujeitos a regras e premissas. As principais características e regras do canal de acesso
estão listadas a seguir.

Porto do Recife
Recife, Brasil
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

O cruzamento e a ultrapassagem de navios não são permitidos, sendo, portanto, o
canal de acesso classificado como monovia.
A velocidade máxima permitida no canal interno do Porto é de 5 nós.
A navegação noturna é permitida, porém limitando o comprimento máximo a 189
metros.
As manobras de atracação e desatracação são restritas por conta do nível da
maré.
Para a utilização do acesso aquaviário, embarcações que saem do Porto têm
preferência sobre as que entram. Entretanto, as embarcações que possuem
maiores dimensões e que necessitam da preamar para realização das manobras
de atracação e desatracação têm preferência sobre as demais.
A Folga abaixo da quilha (FAQ) adotada no acesso depende do trecho do canal de
acesso e do período do ano.
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 2017 corresponde ao obtido a partir da análise
da base de dados de atracações do Porto de Recife, disponibilizada pela ANTAQ. As
características e dimensões das embarcações são obtidas através da International
Maritime Organization (IMO). Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060,
considera-se o perfil de frota projetado na seção Composição da frota de navios.
Para a definição do calado dos navios, é escolhido o menor valor entre o calado de
projeto do navio e o calado máximo permitido no terminal.
A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em
função da posição geográfica do Porto, e a média obtida foi de 12 horas. Essa é a
duração dos períodos diurno e noturno considerada pelo modelo.
A maré meteorológica não é considerada no modelo.
O Calado Máximo Recomendado (CMR) na baixa-mar e na preamar é definido pela
Autoridade Portuária. No modelo de simulação, a condição da maré é verificada e,
dependendo do calado do navio e da altura da maré, a permissão pode ser negada.
Nesse caso, o navio aguarda a próxima janela de maré, quando pode ser liberado.
Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a
serem investidos e das velocidades médias informadas pela praticagem.
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•
•
•

Foi adotado, como fator de segurança, um espaçamento de uma milha náutica entre
duas embarcações em um determinado trecho, navegando no mesmo sentido.
As componentes harmônicas, utilizadas para o cálculo da maré, foram obtidas da
Tabela 118 da Fundação de Estudos do Mar (Femar) para a estação maregráfica de
Maceió (FEMAR, [ca. 1958]).
A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta
T_Tide (PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). À vista disso, são estabelecidos os
períodos de enchente e o nível da maré.

Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Porto do Recife são
apresentados e descritos na Figura 13 e no texto que a segue.
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Canal de acesso ao Porto do Recife

Figura 13 – Processo implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Porto do Recife
Recife, Brasil
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1. CHEGADA DE NAVIOS

•
•
•
•

A chegada de navios é um processo estocástico, representado por uma
distribuição exponencial, conforme o tempo entre as chegadas para cada uma das
mercadorias movimentadas.
O perfil da frota (atual ou projetado), apresentado na seção Composição da frota
de navios, define os percentuais de cada classe de navio que demanda o Porto.
Além da mercadoria e da classe, para cada navio são determinadas suas
dimensões. A primeira dimensão a ser determinada é o comprimento do navio,
definido através de uma distribuição discreta, a partir dos acessos realizados ao
Porto durante o ano-base.
A seguir, é definido o calado. Essa definição é feita a partir dos calados observados
dos navios que acessaram o Porto durante o ano-base.

2. VERIFICAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO NO CANAL DE ACESSO E ATRACAÇÃO

•
•
•
•
•

Nessa etapa são verificados os trechos do canal de acesso pelo qual o navio
deverá navegar até chegar ao Porto, bem como as regras às quais está submetido
durante a navegação, descritas na seção Análise do acesso aquaviário.
Antes de iniciar a navegação, é verificado o nível da maré disponível ao longo do
trecho a ser percorrido. Caso o nível da maré não permita a navegação, o navio
aguarda nos fundeadouros pelo momento em que essa navegação seja possível.
Se a área de evolução estiver disponível, são verificadas as exigências específicas
para atracação no terminal de destino, e os navios prosseguem a navegação em
direção ao terminal.
Caso não seja permitida a atracação por algum dos critérios citados, o navio
aguarda nos fundeadouros e busca o próximo intervalo de tempo em que a
manobra de atracação será permitida, e, então, repete as verificações do passo 2.
Se os critérios forem atendidos, quando o navio chega ao terminal de destino, ele
efetua o giro (estimado em 30 minutos), de modo que o giro possa ser realizado
antes da atracação

3. VERIFICAÇÃO PARA DESATRACAÇÃO DOS BERÇOS

•
•
•

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

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso
aquaviário ao Porto do Recife pode ser verificada no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Porto do Recife
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

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

PORTO DE SUAPE E TUP EAS
CANAL DE ACESSO DO PORTO DE SUAPE
Segundo informações obtidas por meio da aplicação do questionário on-line, os navios que
atracam no Porto de Suape não utilizam canal de acesso. Atualmente, as rotas de entrada,
tanto no porto externo quanto no porto interno, seguem os princípios de segurança da carta
náutica, com o apoio dos balizamentos implantados.
O trecho delimitado tem início no ponto de embarque do prático, como ilustra a Figura 14.

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil
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Figura 14 – Canal de acesso ao Porto de Suape
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Segundo informações obtidas por meio da aplicação do questionário on-line, os navios que
atracam no Porto de Suape não utilizam canal de acesso. Atualmente, as rotas de entrada,
tanto no porto externo quanto no porto interno, seguem os princípios de segurança da carta
náutica, com o apoio dos balizamentos implantados.
O trecho delimitado tem início no ponto de embarque do prático, como ilustra a Figura 14.

CANAL DE ACESSO DO TUP EAS
O acesso ao TUP EAS é realizado por um trecho externo e outro interno, totalizando 3 km,
tendo início no ponto de embarque do prático até a bacia de evolução em frente ao terminal.
A Figura 15 delimita o canal de acesso ao TUP EAS.

TUP EAS
Ipojuca, Brasil
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Figura 15 – Canal de acesso ao TUP EAS
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

DEMANDA E CAPACIDADE
Durante o ano de 2017, o Porto de Suape recebeu um total de 1.643 acessos. Para a estimativa
da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Porto de Suape, são avaliadas a projeção de
movimentação de cargas, bem como a evolução do perfil da frota de navios, que considera
um crescimento dos portes dos navios, conforme a tendência da evolução dos portes
observados atualmente no setor portuário e também de acordo com a visão dos diversos
players do setor. Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

•
•
•
•
•

Não é esperada a inserção de novas classes e grupos de navios nas operações do Porto,
entretanto espera-se um aumento na demanda de embarcações com maior porte.
No decorrer do ano-base, foi registrada somente uma atracação realizada
por navios da classe Suezmax; projeta-se que a partir de 2017 não ocorram
mais atracações de navios dessa classe, reaparecendo, entretanto, com maior
relevância, a partir do ano de 2045.
Já em relação às mercadorias transportadas pela classe de navios granéis
líquidos, observa-se também o aumento do porte do perfil da frota, destacando o
desaparecimento dos navios Handysize para derivados de petróleo após o ano de
2030, dando origem, a partir de 2045, aos navios Suezmax.
As mercadorias transportadas pelas classes de navios porta-contêineres e graneleiro/
outros apresentam, de forma geral, uma diminuição da contribuição de navios de
menor porte no perfil da frota, elevando a contribuição dos navios maiores.
A exceção se encontra em veículos ou semelhantes, os quais são o único tipo de
carga que não apresenta, dentro do horizonte estudado, modificação no perfil da
frota, sendo transportados em todos os anos por navios do tipo Handysize.
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Já o TUP EAS, no decorrer do ano de 2017, recebeu sete acessos, sendo todos realizados por
embarcações que praticaram navegação de longo curso.
Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação leva em consideração
os processos a que os navios estão sujeitos após o primeiro ponto de embarque de prático. O
modelo utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que acessam o Porto de Suape
e o TUP EAS estão sujeitos a regras e premissas. As principais características e regras do canal
de acesso estão listadas a seguir.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

O cruzamento e a ultrapassagem de navios não são permitidos, sendo, portanto, o
canal de acesso classificado como monovia.
A velocidade máxima permitida no canal interno do Porto é de 5 nós.
A navegação noturna é permitida, porém limitando o comprimento e o calado
máximo a 185 m e a 9 m, respectivamente.
As manobras de atracação e desatracação são restritas por conta do nível da
maré.
Para a utilização do acesso aquaviário, embarcações que saem do terminal têm
preferência sobre as que entram. Entretanto, as embarcações que possuem
maiores dimensões e que necessitam da preamar para realização das manobras
de atracação e desatracação têm preferência sobre as demais.
A FAQ adotada no acesso depende do trecho do canal de acesso e do período do
ano.
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 2017 corresponde ao obtido a partir
da análise da base de dados de atracações do Porto de Suape e do TUP EAS,
disponibilizada pela ANTAQ. As características e dimensões das embarcações são
obtidas através da IMO. Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, considerase o perfil de frota projetado na seção Composição da frota de navios.
Para a definição do calado dos navios, é escolhido o menor valor entre o calado de
projeto do navio e o calado máximo permitido no terminal.
A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em
função da posição geográfica do Porto, e a média obtida foi de 12 horas. Essa é a
duração dos períodos diurno e noturno considerada pelo modelo.
A maré meteorológica não é considerada no modelo.
O CMR na baixa-mar e na preamar é definido pela Autoridade Portuária. No
modelo de simulação, a condição da maré é verificada e, dependendo do calado
do navio e da altura da maré, a permissão pode ser negada. Nesse caso, o navio
aguarda a próxima janela de maré, quando pode ser liberado.
Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a
serem investidos e das velocidades médias informadas pela praticagem.
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•
•
•

Foi adotado, como fator de segurança, um espaçamento de uma milha náutica
entre duas embarcações em um determinado trecho, navegando no mesmo
sentido.
As componentes harmônicas, utilizadas para o cálculo da maré, foram obtidas da
Tabela 119 da Femar para a estação maregráfica de Suape (FEMAR, [ca. 1958]).
A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta
T_Tide (PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). À vista disso, são estabelecidos os
períodos de enchente e o nível da maré.

Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Porto de Suape e ao TUP
EAS são apresentados e descritos na Figura 13 e no texto que a segue.
N
O

L
S

TUP EAS

Ponto de embarque do prático

2

1

Monovia

3
Porto de Suape

3

545 m
LEGENDA
Canal de acesso ao Porto de Suape e TUP EAS

Figura 16 – Processo implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1. CHEGADA DE NAVIOS

•
•
•

A chegada de navios é um processo estocástico, representado por uma
distribuição exponencial, conforme o tempo entre as chegadas para cada uma das
mercadorias movimentadas.
É atribuído um trecho de cais de destino ao navio recém-chegado de acordo com
o terminal de destino. A relação entre berços e trechos pode ser visualizada na
Tabela 20.
De acordo com o trecho de cais demandado e com as mercadorias neste
movimentadas, o perfil da frota (atual ou projetado) apresentado na seção
Composição da frota de navios, define os percentuais de cada classe de navio que
demanda o Porto de Suape e TUP EAS.
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•
•

Além da mercadoria e da classe, para cada navio são determinadas suas
dimensões. A primeira dimensão a ser determinada é o comprimento do navio,
definido através de uma distribuição discreta, a partir dos acessos realizados ao
Porto de Suape e ao TUP EAS durante o ano-base.
A seguir, é definido o calado. Essa definição é feita a partir dos calados observados
dos navios que acessaram o Porto e o TUP durante o ano-base.

2. VERIFICAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO NO CANAL DE ACESSO E ATRACAÇÃO

•
•
•
•
•

Nessa etapa são verificados os trechos do canal de acesso pelo qual o navio
deverá navegar até chegar ao Porto ou ao TUP, bem como as regras às quais está
submetido durante a navegação, descritas na seção Análise do acesso aquaviário.
Antes de iniciar a navegação, é verificado o nível da maré disponível ao longo do
trecho a ser percorrido. Caso o nível da maré não permita a navegação, o navio
aguarda nos fundeadouros pelo momento em que essa navegação seja possível.
Se a área de evolução estiver disponível, são verificadas as exigências específicas
para atracação no terminal de destino, e os navios prosseguem a navegação em
direção ao terminal.
Caso não seja permitida a atracação por algum dos critérios citados, o navio
aguarda nos fundeadouros e busca o próximo intervalo de tempo em que a
manobra de atracação será permitida, e, então, repete as verificações do passo 2.
Se os critérios forem atendidos, quando o navio chega ao terminal de destino,
esse efetua o giro (estimado em 30 minutos), de modo que o giro possa ser
realizado antes da atracação.

3. VERIFICAÇÃO PARA DESATRACAÇÃO DOS BERÇOS

•
•
•

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

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso
aquaviário ao Porto do Recife pode ser verificada no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Porto de Suape e TUP EAS
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

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

Porto do Recife
Recife, Brasil
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DIVISÃO MODAL
As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Recife e Suape chegam e saem das
instalações portuárias por meio dos modais rodoviário, ferroviário e dutoviário (este também
abrange as movimentações através de correias transportadoras). Nesse sentido, a divisão
modal é verificada sob a ótica das instalações portuárias, observando-se os procedimentos
de recepção e expedição das cargas, a fim de avaliar o modal utilizado pelos produtos que
chegam ou saem do Complexo.
Rodovia (%)
Carga

Sentido

2016

Dutovia (%)
2060

2016

2060

Porto do Recife
Açúcar

Recepção

100%

100%

0%

0%

Barrilha

Expedição

100%

100%

0%

0%

Coque de
petróleo

Recepção

100%

100%

0%

0%

Fertilizantes

Expedição

100%

100%

0%

0%

Malte e cevada

Expedição

100%

100%

0%

0%

Porto do Recife
Milho

Expedição

100%

100%

0%

0%

Outros

Recepção

100%

100%

0%

0%

Trigo

Expedição

100%

100%

0%

0%

Porto de Suape
Açúcar

Recepção

100%

100%

0%

0%

Contêineres

Recepção

100%

100%

0%

0%

Contêineres

Expedição

100%

100%

0%

0%

Derivados de
petróleo (exceto
GLP)

Recepção

0%

0%

100%

100%

Derivados de
petróleo (exceto
GLP)

Expedição

100%

100%

0%

0%

Etanol

Expedição

100%

100%

0%

0%

GLP

Recepção

0%

0%

GLP

Expedição

100%

100%

0%

0%
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Rodovia (%)

Dutovia (%)

Carga

Sentido

2016

2060

2016

2060

Minério, metais e
pedras

Recepção

100%

100%

0%

0%

Minério, metais e
pedras

Expedição

100%

100%

0%

0%

Outros

Recepção

100%

100%

0%

0%

Petróleo

Recepção

100%

100%

0%

0%

Petróleo

Expedição

0%

0%

100%

100%

Produtos
químicos

Expedição

90%

90%

10%

10%

Produtos
siderúrgicos

Recepção

100%

100%

0%

0%

Produtos
siderúrgicos

Expedição

100%

100%

0%

0%

Trigo

Expedição

100%

100%

0%

0%

Veículos ou
semelhantes

Recepção

100%

100%

0%

0%

Veículos ou
semelhantes

Expedição

100%

100%

0%

0%

TUP EAS
Máquinas e
aparelhos

Expedição

100%

100%

0%

0%

Produtos
siderúrgicos

Recepção

100%

100%

0%

0%

Tabela 5 – Divisão modal atual (2016) e futura (2060) – cenário tendencial
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e ANTAQ ([2018]).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Verifica-se que o Porto do Recife e o TUP Estaleiro Atlântico Sul utilizam apenas o modal
rodoviário para recepção e expedição de cargas, enquanto que o Porto de Suape movimenta
59% do volume de mercadorias via modal rodoviário e 41% por meio de dutovias. Para 2060,
não há alterações esperadas na distribuição modal do Complexo no cenário tendencial futuro,
apenas verifica-se o aumento do volume de cargas e, consequentemente, da demanda pelos
modais rodoviário e dutoviário.
Cabe salientar que devido às incertezas quanto à demanda futura do modal ferroviário, no
que diz respeito ao andamento das obras da ferrovia Nova Transnordestina, optou-se por não
incluir esse modal na participação da movimentação de cargas do Complexo Portuário de
Recife e Suape. Isso se deve ao fato de que os terminais consultados não possuem perspectiva
de utilização do modal ferroviário e, também, de que as obras da Nova Transnordestina se
encontram paralisadas (BRASIL, 2017c).
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ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois é por meio de rodovias e ferrovias que as mercadorias expedidas pelo
Complexo Portuário de Recife e Suape ou com destino a este são escoadas.

ACESSO RODOVIÁRIO
HINTERLÂNDIA
A hinterlândia do Complexo Portuário de Recife e Suape é composta pelas rodovias BR-232,
BR-101, Antiga BR-101, PE-045, PE-007, PE-017, PE-025, PE-060 e PE-042, por onde as cargas
com origem ou destino ao Complexo Portuário são transportadas.
De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias (2017) e com os dados obtidos durante visita
técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017), as rodovias BR-101 e PE060 foram classificadas, respectivamente, como “Bom” e “Regular” com relação ao estado
de conservação do pavimento. Entretanto, para a BR-101, o Plano Mestre destaca que,
no segmento que corta a Região Metropolitana de Recife (RMR), chamado de Contorno
do Recife, a pavimentação apresenta condições ruins. Nesse sentido, por meio de um
convênio realizado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) e o governo do estado, estão sendo realizadas obras de recuperação neste trecho
compreendido entre o Km 51,6 e o Km 82,3. As intervenções citadas anteriormente têm
como objetivo melhorar o estado de conservação da sinalização da BR -101, identificado
como regular na maior parte dos segmentos analisados e ruim na porção que atravessa a
área urbana.
Como fatores geradores de insegurança ao usuário, identificou-se a presença de curvas
sinuosas, baixa visibilidade, conflito com o tráfego urbano, falta de iluminação, além de
buracos, fissuras e remendos nas pistas.
A BR-101 é considerada um gargalo no acesso ao Complexo Portuário de Recife e Suape. O
trecho que atravessa a RMR, além de dispor de condições ruins de infraestrutura, apresenta
intenso fluxo de veículos. No entroncamento com a Antiga BR-101 no município de
Jaboatão dos Guararapes, o volume de veículos com destino ou provenientes dos portos de
Suape e Recife soma-se ao intenso fluxo das fábricas de alimentos e de bebidas localizadas
na região. Essa situação impacta negativamente a fluidez do tráfego nessas rodovias.
De forma semelhante, a BR-232 possui um trecho inserido na RMR, o qual se constitui em
um gargalo na rodovia devido ao intenso fluxo de veículos e às condições de conservação
do pavimento.
Foi realizada uma análise dos Níveis de Serviço utilizando a metodologia do Highway
Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o cenário atual estão
exibidos na Figura 17. A Figura 18 apresenta os níveis de serviço para os segmentos da
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hinterlândia, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060, na qual é possível observar que
a situação atual tende a se agravar na medida em que os horizontes avançam.
N
Igarassu

O

B

S

Abreu e Lima

Paudalho

Paulista

Chão de
Alegria

Camaragibe

Olinda

C

São Lourenço da Mata
Recife

Vitória de
Santo Antão

A
C
Jaboatão dos
Guararapes

Moreno

Cabo de Santo Agostinho

B
Escada

Porto de Suape

Ipojuca

7,5 km
LEGENDA
Nível de serviço (LOS)

A

B

C

D

E

F

Figura 17 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

L

Porto do Recife
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Figura 18 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Nesse contexto, destacam-se, no curto prazo, as
obras de requalificação da BR-101, já iniciadas,
nos segmentos que contornam Recife, mais
precisamente entre os municípios de Abreu e
Lima e Jaboatão dos Guararapes. Em médio/
longo prazo, por sua vez, é importante que sejam
concretizados os projetos do Arco Metropolitano de
Recife e do Miniarco entre os municípios de Abreu e
Lima e Igarassu.

Diante do exposto, salienta-se
a necessidade da execução
de obras de infraestrutura
rodoviária, por parte dos
órgãos governamentais
competentes, para propiciar
melhores condições de
trafegabilidade à região.
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ENTORNO PORTUÁRIO
De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são os que se situam
em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas vias mais próximas às instalações
portuárias.

Porto do Recife
A maioria das vias do entorno do Porto do Recife apresentam condições regulares de
conservação do pavimento e das sinalizações horizontais e verticais, situação que pode
impactar negativamente a fluidez do tráfego. Tal impacto decorre, por exemplo, da
dificuldade de entendimento, por parte dos condutores, dos limites de velocidades em
diversos trechos e das zonas em que a ultrapassagem é proibida, ocasionando insegurança ao
usuário da via e, consequentemente, caracterizando-se como um fator favorável à ocorrência
de acidentes. À vista disso, é importante destacar que o conflito com o tráfego urbano foi
apontado como predominante em todas as vias analisadas, com exceção da Rua Dr. Ascânio
Peixoto. Esses conflitos decorrem do fato de o Porto estar situado em uma região densamente
urbanizada, situação que prejudica a trafegabilidade em seu acesso. A Figura 19 apresenta a
localização das vias de acesso ao Porto do Recife.
N
O

L
S

PE-015
Av. Norte
Av. Cruz Cabugá

BR-101

Portaria Principal

PE-015
1
Av. Militar

Porto do Recife

1
Terminal de passageiros

Av. Norte

Cais do Apolo
2

Av. Alfredo
Lisboa

Cais da Alfândega
2
BR-232

3

666 m

Cais de Santa Rita

2,7 km
LEGENDA
Ponte:

1. Ponte do Limoeiro
2. Ponte giratória

Outros:

1. Administração do Porto do Recife
2. Marco Zero
3. Armazém 18

Figura 19 – Localização das vias do entorno do Porto do Recife
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017)
e Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Devido à indisponibilidade de dados de contagem tráfego, tanto nas vias quanto nas
interseções existentes no entorno portuário, não foi possível estimar o nível de serviço dos
acessos do entorno do Porto do Recife.

Porto de Suape e TUP EAS
Dentre as vias do entorno portuário de Suape, a PE-009, denominada de Via Expressa,
configura-se como a principal rota de acesso ao Porto, haja vista sua conexão direta da BR-101
com a Av. Portuária por meio da rotatória conhecida como Curva do Boi. O acesso atual ao
TUP EAS ocorre pela Av. Portuária. Assim, os veículos com destino ao Porto de Suape podem
acessar diretamente a Via Expressa a partir da BR-101, ou utilizar as rodovias PE-028, acesso
à rotatória, VPE-052 – também denominada de Acesso à Zona de Interesse Portuário (ZIP) – e
PE-038, interligadas à PE-060, conforme mostra a Figura 20, como alternativa de conexão
entre a PE-060 e o Porto. Os veículos passam pela portaria do Porto de Suape e percorrem vias
internas do Porto em direção ao estaleiro.
N

BR-101

Antiga BR-101

O

L
S

Via Expressa (PE-009)

PE-028
PE-060

Acesso à rotatória
Acesso à ZIP (VPE-052)
Rotatória da Curva do Boi
Porto de Suape

Av. Portuária

PE-038
2,5 km
LEGENDA
Praça de pedágio

Trecho pertencente à hinterlândia

Figura 20 – Localização das vias do entorno do Porto de Suape
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017) e Google Earth (2017).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A maior parte das vias do entorno do Porto de Suape apresenta bom estado de conservação
tanto da pavimentação como da sinalização, condições que contribuem com a fluidez no
tráfego e a segurança viária na região. Contudo, alguns fatores foram apontados pelos
usuários como geradores de insegurança, como incidência de neblina, baixa visibilidade e
existência de curvas sinuosas, além da presença de buracos e desníveis nos encontros de
pontes e de viadutos na Via Expressa.
Recentemente restaurada pelo Porto, a Av. Portuária apresenta boa infraestrutura viária
e é uma via exclusiva de acesso às instalações do Porto de Suape. No entanto, devido à
carência de pátios de triagem para cadenciamento dos acessos, frequentemente observase a presença de caminhões estacionados ao longo da via aguardando autorização para
entrada no Porto, principalmente no local onde funcionava o antigo Posto Fiscal do Estado.
Essa situação será mitigada com a implantação de novos pátios para caminhões, também
conhecidos como truck centers.
A partir da Figura 21 percebe-se que há condições de fluidez de tráfego nos segmentos
analisados no entorno do Porto de Suape, conforme o LOS (do inglês – Level of Service)
A verificado. Já a Figura 22 exibe o nível de serviço calculado para o segmento estudado
no entorno do Porto de Suape, considerando o cenário tendencial e os anos de 2020, 2025,
2045 e 2060.
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Figura 21 – LOS dos acessos rodoviários: entorno do Porto de Suape
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 22 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário de Suape
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Observa-se que os segmentos analisados no entorno portuário de Suape
apresentarão condições estáveis de trafegabilidade em todos os cenários
analisados.

PORTARIAS DE ACESSO
As portarias de acesso, caso mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de
filas e, por causa disso, diminuição da eficiência portuária. As filas de caminhões também
prejudicam a relação porto-cidade, tendo em vista que em muitas situações os veículos
acabam estacionados em vias públicas, prejudicando a fluidez do tráfego.
No Complexo Portuário de Recife e Suape, foram analisadas as portarias de acordo com a
localização geográfica das instalações, a saber:

•
•

Porto do Recife
Porto de Suape e TUP EAS.
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Porto do Recife
Para acessar o Porto do Recife, os veículos necessitam passar pelas portarias de acesso
apresentadas na Figura 23. Nessas portarias são realizados os controles de entrada e de saída,
tanto de pessoas e veículos (de carga e de passeio) quanto de máquinas e equipamentos,
quando necessário.
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Figura 23 – Localização das portarias de acesso às áreas do Porto do Recife
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth (2017).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Gráfico 7 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação
numérica, em que a escala vertical representa a quantidade total de veículos que
aguardam na fila da portaria e a escala horizontal representa o dia e a hora (tempo) em
que essa fila ocorre, considerando as 72 horas simuladas. Os resultados da simulação
para o cenário atual de demanda apontaram a formação de filas apenas na portaria do
Armazém 18, atualmente utilizado pela Agemar. Nas demais portarias analisadas não
foram registradas formações de filas expressivas no dia-pico.
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Gráfico 7 – Formação de filas nas portarias do Porto do Recife
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As simulações para os cenários futuros indicam formação de filas ao longo de três dias
consecutivos e mostram um aumento no número de veículos aguardando acesso às
instalações portuárias quando comparados com o cenário atual, como pode ser visto no
Gráfico 8.
CENÁRIO TENDENCIAL 2060
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Gráfico 8 – Formação de filas nos gates do Porto do Recife no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Observa-se que a situação da portaria do Armazém 18 do terminal Agemar tende a
se agravar nos anos seguintes devido ao aumento da demanda, registrando filas que
se mantém ao longo dos três dias analisados com cerca de 28 veículos aguardando
entrada ou saída do terminal no horizonte de 2060. Nesse ano, observam-se filas
também na portaria do terminal Rhodes e na Portaria Principal do Porto do Recife, o
qual atualmente não possui equipamentos, como câmeras OCR (do inglês – Optical
Character Recognition), leitores biométricos ou leitores de cartão.
É importante destacar que a implantação de equipamentos que visem a
automatização dos processos no acesso ao Porto evita a formação de filas e
possibilita uma gestão eficiente das operações de carga e descarga, além de
otimizar os recursos necessários. Ainda, é necessário adequar a quantidade de
gates e implantar um sistema de agendamento integrado para assegurar fluidez
no acesso ao Porto e seus terminais.

Porto de Suape e TUP EAS
Para acessar o Porto de Suape e o TUP EAS, os veículos necessitam passar pelas
portarias de acesso apresentadas na Figura 24.
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Figura 24 – Localização das portarias de acesso às áreas do Porto de Suape
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2017) e Google Earth (2017).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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O Gráfico 9 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação
numérica. O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou a
formação de filas no acesso de caminhões ao Porto de Suape (PC 1) no dia-pico. Além
disso, os resultados da simulação indicaram formação de filas nos terminais Temape,
Ultracargo e Pandenor, e TUP EAS. No TUP, porém, as filas não se mantêm ao longo dos
três dias analisados e representam um cenário de pico.
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Gráfico 9 – Formação de filas nas portarias do Porto de Suape e do TUP EAS
Fonte: Dados fornecidos pela Autoridade Portuária, obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de
questionário on-line (2017 e 2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Gráfico 10 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do
horizonte referente a 2060.
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CENÁRIO TENDENCIAL 2060
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Gráfico 10 – Formação de filas nos gates do Porto de Aratu-Candeias e dos TUPs adjacentes no cenário tendencial para o
ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os resultados das simulações para o cenário tendencial
indicam formação de filas expressivas no gate de entrada
da portaria PC 1 do Porto de Suape. Atualmente, a
PC 1 apresenta dois gates de entrada e um tempo de
processamento de 3 minutos por veículo e, portanto, ao
receber um volume de veículos que tende a ultrapassar
o dobro do volume atual, recomenda-se a ampliação
da capacidade da PC 1 através da implantação de
novos gates e de equipamentos que reduzam o tempo
de processamento na entrada, para evitar a formação
de filas. Ademais, a instalação de pátios de triagem e
estacionamento de caminhões nas imediações do Porto
propicia o ordenamento da chegada dos veículos de
transporte de cargas na área portuária, minimizando os
impactos nos horários de pico.

É importante destacar que
a implantação prevista
dos novos pátios para
caminhões e a instalação
de equipamentos para
automatização dos gates
das portarias possibilitam
uma gestão eficiente das
operações de carga e
descarga e otimizam os
recursos necessários.
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Além disso, a situação das portarias que apresentam filas no cenário atual tende a se agravar.
Observa-se, ainda, formação de filas na portaria da Bunge Moinho – Trigo. Dessa forma,
intervenções podem ser necessárias para aumentar a capacidade das portarias, como a
implantação de novos equipamentos para conferir fluidez no acesso a esses terminais.

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

Para o caso específico do Complexo Portuário
de Recife e Suape, a malha férrea de acesso
ao Complexo está concessionada à Ferrovia
Transnordestina Logística (FTL) e encontrase desativada para o transporte de cargas.

distâncias.
Com relação à situação futura do modal ferroviário, não foram relatadas intenções de
reativação dos ramais de acesso ao Porto do Recife e ao Porto de Suape. Ainda, as obras de
construção da Ferrovia Nova Transnordestina, cujo projeto prevê o acesso ao Porto de Suape,
encontram-se paralisadas por causa da suspensão do repasse de recursos (BRASIL, 2017c).
A Figura 25 apresenta o traçado da FTL no nordeste do País.
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Figura 25 – Ferrovia Transnordestina Logística
Fonte: CSN (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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OUTROS RESULTADOS
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas
para as instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Recife e
Suape também se dedicou a analisar a relação do Complexo
com o meio ambiente, a interação porto-cidade e a gestão
administrativa e financeira da Autoridade Portuária.

COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE

PORTO–CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente ligada
ao papel histórico de seus Portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular,
seja por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e econômico ou
pelos valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012). Nesse sentido,
a análise da relação porto-cidade do Complexo Portuário de Recife e Suape abrange os
territórios dos municípios do Recife e de Ipojuca, onde estão localizados os portos do
Recife e de Suape, respectivamente, além do TUP Estaleiro Atlântico Sul (EAS), também em
Ipojuca.
A análise se estende, quando pertinente, para o município de Cabo de Santo Agostinho,
por contemplar parte da área arrendável do Porto de Suape. Os itens a seguir listam as
considerações de maior relevância no que diz respeito à relação entre esses municípios e o
Complexo Portuário.

•

•

•

O Porto do Recife está localizado no bairro do Recife, que configura um dos primeiros
núcleos de povoamento da cidade. Em vista disso, a urbanização do seu entorno é
consolidada, havendo diversas edificações, infraestrutura urbana e localidades de
interesse turístico e histórico. Foram implementados, na área em questão, projetos
de revitalização urbana, como o Revap e o projeto Novo Recife. Tais requalificações
podem estimular o retorno de alguns usos comerciais e de lazer nas localidades,
gerando reflexos como o aumento da atividade turística e relevante movimentação
econômica para o município. Em virtude da proximidade com o Porto, deve-se
buscar a compatibilização dos projetos e eventuais modificações propostas com os
interesses da atividade portuária a fim de mitigar possíveis conflitos e estimular o
desenvolvimento econômico da cidade do Recife como um todo.
Em virtude da localização do Porto do Recife e do interesse histórico em seu
entorno, mostra-se relevante a atenção com relação às edificações consideradas
Patrimônio Histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e sua importância para o desenvolvimento da cidade e da região.
A oportunidade de aproveitamento dessas edificações para funções coorporativas,
institucionais e demais atividades de apoio portuário de comércio e serviços,
indicadas pelo Projeto Revap, mostra-se vantajosa, direta e indiretamente, para
o Porto do Recife, sendo importante o envolvimento deste no desenvolvimento e
possível execução dos projetos.
A SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros possui
relevante interação com a economia local, tanto no emprego de mão de
obra e geração de renda quanto referente ao contingente atraído pela sua
implementação e funcionamento. É reconhecido o impacto direto deste
empreendimento, a exemplo das comunidades originadas por trabalhadores
envolvidos na sua construção e das consequências constatadas na
empregabilidade do município. Assim, é recomendável a manutenção de
iniciativas socioambientais voltadas à população do município de Ipojuca e
aos arredores, a fim de mitigar possíveis impactos das variações na economia e
atividade do Complexo, bem como estimular a absorção e qualificação da mão de
obra local.
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•

•

A região de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros
apresenta um número importante de comunidades tradicionais, principalmente
de caráter ribeirinho, próximas à implantação dos terminais. Em vista disso,
recomenda-se a continuidade de iniciativas socioambientais voltadas a este
público. Tais iniciativas têm por fim estabelecer uma existência harmônica
entre a população e o Porto, bem como o incentivo à manutenção dos saberes
tradicionais e raízes culturais.
Essa área é de importante interesse em nível estadual e nacional em vista das
atividades econômicas que abriga. Dessa forma, o seu planejamento é essencial
para a harmonização do seu crescimento com os fluxos existentes e as ocupações
urbanas do entorno. Tendo em vista o zoneamento dos municípios com os quais
se relaciona como principais instrumentos de regulação do desenvolvimento
urbano, assim como o zoneamento previsto em nível estadual denominado Novo
Plano Diretor – Suape 2030 como direcionador do crescimento do Complexo, a
incompatibilidade registrada entre os documentos mostra-se um empecilho à
harmonização dos usos colocados. É imprescindível que haja a compatibilização
do Plano Diretor Participativo e do zoneamento do município de Ipojuca e
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Cabo de Santo
Agostinho com o zoneamento do Novo Plano Diretor – Suape 2030, elaborado pelo
Governo do Estado de Pernambuco.

MEIO AMBIENTE
A análise de meio ambiente do Complexo Portuário de Recife e Suape diagnosticou a
situação atual dos principais aspectos ambientais, o status de licenciamento e as ações
de gestão ambiental aplicadas ao Porto do Recife, ao Porto de Suape, aos terminais
arrendados e ao TUP Estaleiro Atlântico Sul (EAS).
A análise dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário mostra que este se
encontra inserido em uma região ambientalmente sensível, devido à proximidade com
diversas Unidades de Conservação (UC) e sítios arqueológicos.

A gestão ambiental do Complexo Portuário de Recife e Suape está em processo
de aprimoramento, e as Autoridades Portuárias buscam cumprir as exigências da
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) para promover maiores progressos
nessa área, bem como os terminais do Porto de Recife, licenciados pela Secretaria
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS). Cabe, ainda, às Autoridades
Portuárias, aos terminais arrendados e ao TUP EAS a execução e/ou manutenção
dos programas e monitoramentos ambientais.
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Verificou-se a evolução em aspectos relacionados ao licenciamento, visto que os
portos e terminais possuem Licenças de Operação (LO) vigentes, o que demonstra o
comprometimento em relação ao processo de renovação das licenças.
Além disso, foram identificadas melhorias considerando que ambas as Autoridades
Portuárias apresentam um núcleo ambiental próprio. Entretanto, a maior parte das
empresas integrantes do Complexo não dispõe de uma estrutura organizacional de meio
ambiente. Além disso, são necessários aprimoramentos no âmbito do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA), visto que os portos e a maior parte das instalações não implementaram o
referido modelo de gestão.
No que se refere aos programas de monitoramento ambiental e gerenciamento de
riscos, a Autoridade Portuária de Recife deve executar dois programas no âmbito do seu
licenciamento, enquanto se exige da Autoridade Portuária de Suape a implementação
de oito planos e programas ambientais. Além disso, os terminais arrendados e o TUP
EAS devem executar monitoramentos ambientais no âmbito das condicionantes de suas
licenças. Quanto aos Planos e Programas de Atendimento a Emergências, destaca-se que o
Plano de Ajuda Mútua (PAM) do Porto do Recife está em elaboração e que o PAM do Porto de
Suape já foi elaborado e aprovado.

GESTÃO PORTUÁRIA
PORTO DO RECIFE
A administração e exploração do Porto Organizado do Recife foram delegadas pela União,
por intermédio do Ministério dos Transportes, para o estado de Pernambuco, por meio do
Convênio de Delegação nº 02/2001, de 1º de julho de 2001. O Porto do Recife é administrado
pela Porto do Recife S.A., sociedade de economia mista instituída pela Lei Estadual
nº 11.735, de 30 de dezembro de 1999, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de Pernambuco. O Porto do Recife S.A., em harmonia com os Planos
e Programas do Governo Federal para o Setor Portuário, tem por objeto social realizar e
executar atividades relacionadas à Autoridade Portuária. A Figura 26 ilustra o ato de criação
da Recife S.A..
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CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO DA RECIFE S.A.

União

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

A administração e exploração do
Porto de Recife foi delegada da
União para o Estado de
Pernambuco por meio do
Convênio de Delegação nº
02/2001, em 1º de junho de 2001.
Prazo de vigência: 25 anos

Estado de
Pernambuco

Data Prevista para término:
01/06/2026

Porto do
Recife S.A.

Figura 26 – Convênio de Delegação do Porto do Recife. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line
(2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No que diz respeito ao modelo de gestão portuária adotado, foi identificado que no Porto
do Recife a Autoridade Portuária não executa atividades de operação portuária. Essas
atividades ficam a cargo de operadores privados, os quais também são responsáveis pelo
provimento da superestrutura necessária às operações. Todavia, a Porto do Recife S.A.
atua como fiel depositária em algumas estruturas de armazenagem de uso público e sua
arrecadação com a tabela tarifária de armazenagem foi a maior entre todas as tabelas do
Porto no ano de 2016.
Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 27 e a Figura 28 apresentam os
arrendamentos e as áreas arrendáveis do Portos de Recife, respectivamente.
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N
O

L
S

4

1

2

3

5

6
7

8

9

460 m

LEGENDA
Área arrendada
1. CAMIL
2. Agemar

3. SCS
4. SCS

5. Fertine
6. Agemar

7. Agemar
8. Rhodes

9. Agemar

Figura 27 – Arrendamentos e áreas arrendáveis do Porto do Recife. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de
questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Porto do Recife
Recife, Brasil
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N
O

1

L
S

2

3
4

5
6

7 8
9

10
11

13 12
15 14
16
17

460 m
LEGENDA
Área arrendável

1. Istmo de Olinda
2. Pátio de coque
3. Terminal açucareiro
4. Êxito
5. Silo portuário

6. Armazém 01
7. Navalmare
8. Pátio 02
9. Pátio 3/4

10. Terminal de Granéis Líquidos
11. Expansão Terminal de Granéis Líquidos
12. Armazém 05
13. Pátio 05

14. Armazém 06
15. Pátio 06
16. Terminal Marítimo de Passageiros
17. Estacionamento

Figura 28 – Áreas arrendáveis do Porto do Recife. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 29 expõe o diagnóstico a respeito
das características gerais observadas.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Ações de planejamento

Atuação comercial

Sistemas de informação

Planejamento estratégico

Existência de departamento especíﬁco

Sistemas de informação

Não há um planejamento

Há um setor especíﬁco responsável
pela atuação comercial da
Autoridade Portuária.

Há um sistema de informações gerenciais (ERP)
implementado.

estratégico estruturado.
Avaliação de desempenho
Não há um sistema de avaliação
de desempenho implementado.
Alinhamento com as políticas do setor
Não há evidências de alinhamento entre o
planejamento estratégico da Autoridade
Portuária e os instrumentos de planejamento

Planejamento comercial
São realizadas ações esporádicas
de promoção comercial.
Avaliação de desempenho
Não há avaliação de desempenho
comercial.

do setor portuário.

Figura 29 – Planejamento estratégico e comercial da Porto do Recife S.A. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de
questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Por meio de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de
recursos humanos adotados, foram identificados os seguintes aspectos em relação aos
colaboradores da Porto do Recife S.A., que totalizou 166 funcionários em 2017:

•
•
•
•
•

Percebe-se uma predominância na Gerência de Operações, que é parte da
Diretoria Comercial e de Operações e que conta com 22% dos funcionários da
empresa, seguida pela Gerência de Segurança, com 13%.
Observou-se vacância para as coordenadorias de Operações e de Planejamento e
Gestão.
62% dos funcionários da empresa foram admitidos de forma efetiva. Apesar disso,
a totalidade dos cargos de gerência, coordenação, diretoria e assessoria são
comissionados.
49% dos colaboradores possuem ensino superior completo e 26% possuem ensino
médio ou técnico completo.
Há uma predominância de funcionários com idade superior a 51 anos,
representando 72% do contingente total.

No que tange à capacitação de pessoal, a Porto do Recife S.A. não possui um planejamento
formal de treinamentos e capacitações. Em visita técnica, foi informado que a empresa não
realiza avaliação de desempenho e não adota políticas de Recursos Humanos, exceto o que
é determinado em acordo coletivo. Existe um centro de formação dos funcionários públicos
do estado de Pernambuco, com divulgação para os funcionários da empresa, mas com
taxa de adesão baixa por parte dos colaboradores da Porto do Recife S.A. Assim, identificase que são necessárias ações para a elaboração e implementação de um programa de
capacitação e de práticas de gestão do conhecimento para os colaboradores da Porto do
Recife S.A.
Por fim, foi feita uma análise financeira da Autoridade Portuária por meio de indicadores
financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos,
considerando o período de 2013 a 2017. Ressaltam-se os seguintes pontos:

•

•
•

A Porto do Recife S.A. 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 ANTAQ (2016),
encontrando-se em implantação até o
momento de elaboração deste relatório.

O Porto do Recife apresentou
prejuízo líquido nos cinco anos
analisados. Isso se deve ao fato de
que, apesar de as receitas terem
aumentado na maioria dos anos, os
gastos apresentaram crescimento
superior.

Nos cinco anos analisados, os indicadores de liquidez apresentaram valores abaixo de
1, o que significa que o passivo circulante se apresenta maior que a conta disponível.
Quanto aos indicadores de estrutura do capital, destaca-se que o índice de
endividamento geral, que aponta o percentual aplicado em ativos com recursos
obtidos de terceiros, ficou inferior a 1 em todos os anos analisados, o que indica
uma dependência de capitais de terceiros relativamente baixa.
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•
•
•
•

Apesar de tanto o ativo total quanto o patrimônio líquido terem apresentado
variações nos seus montantes ao longo dos anos, o lucro líquido do Porto do
Recife vem apresentando prejuízos crescentes ao longo dos anos, chegando ao
valor negativo de R$ 14,3 milhões em 2017.
Embora os indicadores de rentabilidade dos investimentos e do patrimônio
líquido tenham sido negativos em todos os anos observados, há uma significativa
recuperação desses índices em 2017, o que pode estar associado com a retomada
da atividade portuária.
De 2013 a 2017, os indicadores de margem operacional e margem líquida
apresentaram valores negativos.
As despesas gerais e administrativas representaram a maior faixa da composição
de gastos até 2017, com uma média de 59,39% por ano. Estão inseridas nas
despesas gerais e administrativas principalmente as despesas com pessoal e
encargos.

PORTO DE SUAPE
O Porto de Suape é administrado pela empresa SUAPE – Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros, empresa pública estadual vinculada ao Governo do Estado de
Pernambuco, instituída pela Lei Estadual nº 7.763, de 7 de novembro de 1978, e dotada de
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. A empresa tem sede e foro
jurídico no município de Ipojuca (PE). A administração do Porto de Suape foi delegada pela
União ao Governo do Estado de Pernambuco através do Convênio/92-DNTA, de 9 de abril de
1992, visando à exploração comercial do Porto de Suape. A Figura 26 ilustra o ato de criação
de SUAPE.

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil
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CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO DE SUAPE

União

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

A administração do Porto de
Suape foi delegada pela União ao
Governo do Estado de
Pernambuco através do
Convênio/92-DNTA, de 9 de abril
de 1992, visando a exploração
comercial do Porto de Suape.
Prazo de vigência: indeterminado.

Estado de
Pernambuco

SUAPE

Figura 30 – Convênio de Delegação do Porto de Suape. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line
(2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No que diz respeito ao modelo de gestão portuária adotado, foi identificado que no Porto
de Suape a Autoridade Portuária não participa das operações portuárias, ficando estas a
cargo de operadores privados. Esses operadores também são responsáveis pelo provimento
da superestrutura necessária às operações. Portanto, o modelo de gestão adotado no Porto
de Suape é o landlord.
Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 27 e a Figura 28 apresentam os
arrendamentos e as áreas arrendáveis do Portos de Suape, respectivamente.
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N
O
5

L
S

20
18
23

7

4

3
2
1

17
19

22
10

9

6

8
13

21

25

12 11

15

14

750 m

16

LEGENDA
Área arrendada
7. Bunge Moinho
8. Tecon Suape S.A.
9. Liquigás
10. Copagaz
11. Bahiana Distribuidora de Gás
12. Minasgás
13. TEQUIMAR - Terminal Químico
de Aratu S.A.

1. Transpaz Ltda.
2. FEDEX Brasil Logística e
Transportes S.A.
3. TOC 01 (antigo Granex)
4. Windrose Serviços Marítimos e
Rep. Ltda.
5. M&G Polímeros Brasil S.A.
6. Decal Brasil Ltda.

14. Usina Termelétrica Termopernambuco
15. Pandenor Importação e Exportação
16. TEMAPE - Terminais Marítimos
de Pernambuco
17. SE Portos
18. RF
19. Ogmo
20. Agrovia Terminal de Açúcar

21. Bunge Alimentos (óleo)
22. Atlântico Terminais
23. SUATA II
24. Petrobrás

Figura 31 – Arrendamentos e áreas arrendáveis do Porto do Recife. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de
questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

N
O

L
S

7

1

3
2

5

6

4

1,5 km
LEGENDA
Área arrendável
1. Área A

2. Área B

3. Área C

4. Área D

5. Área E

6. Área F

7. Área G

Figura 32 – Áreas arrendáveis do Porto de Suape. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line
(2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 29 expõe o diagnóstico a respeito
das características gerais observadas.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Ações de planejamento

Atuação comercial

Sistemas de informação

Planejamento estratégico

Existência de departamento especíﬁco

Sistemas de informação

Há um planejamento

Há um setor especíﬁco responsável

estratégico estruturado.

pela atuação comercial do Porto.

Há um sistema de informações gerenciais (ERP)
implementado.

Avaliação de desempenho

Planejamento comercial

Há um sistema de avaliação
de desempenho implementado.

São realizadas ações esporádicas
de promoção comercial.

Alinhamento com as políticas do setor

Avaliação de desempenho

Há evidências de alinhamento entre o

São utilizados alguns indicadores

planejamento estratégico da Autoridade

de desempenho comercial.

Portuária e os instrumentos de planejamento
do setor portuário.

Figura 33 – Planejamento estratégico e comercial da SUAPE. Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário
on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Identificou-se, através de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de
gestão de recursos humanos adotados, os seguintes aspectos em relação aos colaboradores
da SUAPE, que totalizou 294 funcionários em 2017:

•
•
•
•
•

Percebe-se um maior número de funcionários alocados na Diretoria de
Administração e Finanças, que conta com 24% do contingente de pessoal da
Suape, seguida pela Diretoria de Gestão Portuária, que concentra 19% dos
funcionários da empresa.
Do total de funcionários, 55% são contratados de forma efetiva. Os outros 45%
ocupam cargos em comissão, e todos os cargos de Diretoria são nomeados pelo
governador do estado.
54% possuem nível superior completo e 28% possuem ensino médio completo.
Há uma concentração de funcionários na faixa entre 30 e 39 anos (33%), seguidos
pelos funcionários entre 60 e 69 anos, que representam 21% do total de funcionários
da empresa, e 28% dos funcionários da empresa têm idade superior a 60 anos.
90% dos colaboradores da companhia têm no máximo dez anos de serviço.

No que tange à capacitação de seus funcionários, a SUAPE possui um planejamento formal
de treinamentos e capacitações. A Portaria nº 052/2012 instituiu o Adicional de Incentivo
à Qualificação e Instrutoria (AIQI) para os empregados da empresa, com percentual de até
50% sobre o vencimento-base do servidor, com vistas à participação dos funcionários no
curso de Aperfeiçoamento da Gestão Pública.
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Além disso, são levantadas as demandas de cursos de acordo com as necessidades.
A Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) realizou um Levantamento das Necessidades de
Treinamento da SUAPE de acordo com um Formulário de Levantamento de Necessidades
de Treinamento, preenchido pelos colaboradores da empresa.
Por fim, foi feita uma análise financeira da
Autoridade Portuária por meio de indicadores
financeiros, análise dos gastos e receitas,
estrutura tarifária e plano de investimentos,
considerando o período de 2013 a 2017.
Ressaltam-se os seguintes pontos:

•
•
•

•

•
•

A SUAPE apresentou lucro líquido
em todos os anos analisados, com
um crescimento constante, exceto
em 2014 e 2017. Esse crescimento
advém do aumento das receitas
tarifárias em todos os anos.

A SUAPE já possui um sistema de custeio implantado, porém ainda não conta com
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 ANTAQ (2016),
encontrando-se em implantação até o momento de elaboração deste relatório.
Nos cinco anos analisados os indicadores de liquidez apresentaram valores abaixo de
1, o que significa que o passivo circulante se apresenta maior que a conta disponível.
Quanto aos indicadores de estrutura do capital, destaca-se que o índice de
participação de capitais de terceiros no período analisado foi reduzindo seu
valor conforme os anos, devido ao aumento do capital social e dos lucros
acumulados no patrimônio líquido. O índice de endividamento geral em todos os
anos analisados ficou inferior a 1, o que indica uma dependência de capitais de
terceiros relativamente baixa.
Os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido e de rentabilidade dos
investimentos apresentaram valores próximos a zero, pois o lucro líquido possui
um valor muito baixo em comparação ao patrimônio líquido e o ativo total, apesar
de não ter apresentado prejuízos nos anos analisados e de seu lucro aumentar de
forma constante nos anos observados.
Mesmo apresentando lucro, a empresa possui baixo poder de geração de receita
quando comparado aos seus ativos e patrimônio.
As despesas operacionais representaram mais de 80% dos gastos totais de 2013
a 2016. Estão inseridas nas despesas operacionais principalmente as despesas
com pessoal. Em 2017, a maior representatividade foi apresentada nos custos dos
serviços prestados, com 60%.
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Porto de Suape
Recife e Suape
Recife, Brasil
Ipojuca,
Brasil
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Porto do Recife
Recife, Brasil

ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário de Recife e Suape compreende o levantamento das
forças e fraquezas do Complexo Portuário tendo em vista
seu ambiente interno, sob a perspectiva dos aspectos que
privilegiam ou prejudicam sua competitividade em relação
aos seus principais concorrentes. Além disso, também são
levantadas as oportunidades e ameaças do ambiente externo,
que compreende o contexto conjuntural ao qual o Complexo
Portuário pertence e está sujeito.
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Forças
Ampla área de influência.

Adoção do modelo de gestão portuária landlord pela SUAPE.

Porto de Suape inserido em complexo industrial e portuário
e próximo à Refinaria.

Existência de instrumentos de planejamento e ações para a
melhoria nos indicadores de desempenho da SUAPE.

Profundidades dos berços do Porto de Suape adequadas para
a atracação dos navios esperados no horizonte do estudo.

Existência de um setor responsável pelo planejamento
comercial da SUAPE.

Utilização de sistemas tecnológicos para a o controle de
tráfego dos navios no Porto de Suape.

Sistema PSP 100% implantado no Porto de Suape.

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

Quadro de pessoal com adequado nível educacional no
Porto de Suape

Possibilidade do Porto de Suape receber navios maiores
após a finalização e homologação da dragagem.

Políticas de educação continuadas para os colaboradores do
Porto de Suape.

Existência de um pré-gate no acesso ao Porto do Recife.

Disponibilidade de áreas para arrendamento no Complexo
Portuário.

Condições favoráveis de infraestrutura nas vias internas do
Porto de Suape.

Programa de Monitoramento Meteoceanográfico no Porto
de Suape.

Redução dos custos unitários no Porto de Suape.

Existência de Programas de Educação Ambiental e interface
com a população nos portos do Recife e de Suape.

Situação financeira favorável no Porto de Suape.

Baixo impacto da atividade do Porto de Suape na área
urbanizada do município de Ipojuca.

Assertividade na execução dos investimentos no Porto de Suape.

Existência de iniciativas para qualificação da relação portocidade no Porto de Suape.

Fraquezas
Incompatibilidade da extensão dos berços 00 e 01 no Porto
do Recife em relação ao tamanho dos navios

Existência de déficit de capacidade de cais para
movimentação de granéis líquidos (exceto petróleo) no
Porto de Suape

Perspectiva de déficit de capacidade de cais no Porto do Recife

Perspectiva de déficit de capacidade de armazenagem
no Porto de Suape para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
derivados de petróleo (exceto GLP) e etanol, e produtos
químicos, a partir de 2019, 2030 e 2035, respectivamente

Perspectiva de déficit de capacidade de armazenagem no
Porto do Recife

Restrições de calado nos berços 00, 01, 07, 08 e 09 no Porto
do Recife

Infraestruturas de armazenagem do Porto do Recife em
mau estado de conservação

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias internas
do Porto do Recife

Profundidade inadequada do canal de acesso do Porto do Recife

Formação de filas e perspectiva de déficit de capacidade em
portarias do Complexo Portuário de Recife e Suape
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Condições desfavoráveis de infraestrutura na via de acesso
ao TUP EAS

Ausência de ferramentas de gestão e planejamento no Porto
do Recife S.A.

Acesso ferroviário desativado para a movimentação de cargas

Quadro de pessoal com média de idade elevada no Porto do
Recife S.A.

Não adoção ao Plano de Contas padronizado da ANTAQ pelas
Autoridades Portuárias do Recife e de Suape.

Ausência de práticas de Gestão de Recursos Humanos na
Porto do Recife S.A.

Prejuízos e indicadores financeiros negativos no Porto do Recife

Autoridades Portuárias de Recife e Suape desprovidas de
SGA e de Segurança e Saúde no Trabalho

Valores abaixo de 1 nos índices de liquidez no Porto do
Recife e no Porto de Suape

Proposta de atualização da poligonal da área dos Portos
Organizados de Recife e Suape ainda não formalizada.

Elevada dependência de receitas tarifárias no Porto do Recife

Oportunidades
Projeto para arrendamento do Terminal de Veículos de
Suape (TVS) incluído no PPI

Condições de trafegabilidade favoráveis nas vias do entorno
do Porto de Suape

Projeto para a implantação do Tecon 2 incluído no PPI

Projeto instalação de pátios para caminhões nas
imediações do Porto de Suape em andamento

Condições favoráveis de infraestrutura e de trafegabilidade
nas vias do entorno do Porto de Suape

Projeto de implantação da Ferrovia Nova Transnordestina
até o Porto de Suape

Conclusão das obras de requalificação da BR-101

Possibilidade de planejamento integrado entre os Portos do
Recife e de Suape

Construção do Arco Metropolitano do Recife

Atualização do Plano Diretor do Recife

Construção do Miniarco

Atualização do Plano Diretor de Ipojuca.

Ameaças
Ausência de um canal de acesso abrigado no porto de Suape

Complexo Portuário inserido em uma área próxima a 25 UCs

Condições desfavoráveis de infraestrutura na PE-060

Incompatibilidade entre o zoneamento proposto no Novo
Plano Diretor - Suape 2030 e os zoneamentos municipais de
Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho

Condições desfavoráveis de infraestrutura e trafegabilidade
nas vias do entorno do Porto do Recife

Localização do Porto do Recife e sua inserção em área
urbanizada.

Condições instáveis de trafegabilidade nas rodovias da
hinterlândia nos cenários futuros

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil

Porto de Suape
Ipojuca, Brasil

COMPLEXO PORTUÁRIO DE RECIFE E SUAPE

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

Status

Responsável

Prazo
recomendado

1

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

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

5 anos

2

Adoção de sistema de
agendamento integrado
no Porto de Suape com
implantação de equipamentos
para automatização dos gates
da PC1

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

Fevereiro de
2019

Suape Logística Ltda.
(SULOG), Enertec
Construções e Serviços
Ltda., Cone Condomínio de
Negócios e Êxito Importadora
e Exportadora S.A. À SUAPE
cabe verificar o andamento
dessa ação

Fevereiro de
2019

Item

Descrição da ação

Melhorias operacionais

3

Instalação de pátios para
caminhões nas imediações do
Porto de Suape

Porto de Suape

Em andamento, encontrase no prazo dos 12 meses
para instalação do
empreendimento, que
iniciou após a assinatura
do Contrato de Adesão

4

Monitoramento da capacidade
de processamento das
portarias do Complexo
Portuário

Complexo
Portuário

Não iniciado

Porto do Recife S.A., SUAPE,
Agemar, Bunge Moinho –
Trigo e TUP EAS

Ação contínua

5

Implementação do projeto de
pavimentação, sinalização e
drenagem nas vias internas ao
Porto do Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

Imediato

6

Realização de obras de
melhorias na via de acesso ao
TUP EAS

Porto de Suape
e TUP EAS

Não iniciado

SUAPE e TUP EAS

Imediato

7

Dar continuidade ao projeto de
reforço e aprofundamento de
cais de embarque de açúcar a
granel e desembarque de grãos
no Porto do Recife (P01)

Porto do Recife

Aguardando liberação
de recursos por parte do
Governo Federal

Porto do Recife S.A. e
Governo Federal

12 meses após
a Ordem de
Serviço

8

Dar continuidade ao projeto de
implantação de infraestrutura
de atracação tipo dolfim/
plataforma deslizante para o
cais do TMP - 07, 08, 09/10 no
Porto do Recife (P02)

Porto do Recife

Aguardando liberação
de recursos por parte do
Governo Federal

Porto do Recife S.A. e
Governo Federal

12 meses após
a Ordem de
Serviço

9

Dar continuidade ao projeto
de recuperação estrutural do
paramento dos cais 02 ao 06 e
recuperação dos pavimentos e
drenagens de águas pluviais no
Porto do Recife (P03)

Porto do Recife

Aguardando liberação
de recursos por parte do
Governo Federal

Porto do Recife S.A. e
Governo Federal

6 meses após
a Ordem de
Serviço

10

Dar continuidade ao projeto
que visa melhorar a logística
das embarcações de apoio
portuário no Porto do Recife
(P04)

Porto do Recife

Aguardando liberação
de recursos por parte do
Governo Federal

Porto do Recife S.A. e
Governo Federal

10 meses após
a Ordem de
Serviço

11

Dar continuidade ao projeto
de substituição do sistema
de defensas marítimas entre
os berços 00 e 06 no Porto do
Recife

Porto do Recife

Aguardando liberação
de recursos por parte do
Governo Federal

Porto do Recife S.A. e
Governo Federal

3 meses após
a Ordem de
Serviço

Investimentos portuários
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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

12

Dar continuidade ao projeto
de recuperação estrutural dos
armazéns 05 e 06 no Porto do
Recife

Porto do Recife

Aguardando a liberação
de recursos por parte do
governo estadual

Porto do Recife S.A. e
governo estadual

6 meses após
a Ordem de
Serviço

13

Resolução do déficit de
capacidade de cais projetado
para o Porto do Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

2055 para
açúcar
ensacado,
fertilizantes
e coque de
petróleo e 2060
para malte e
cevada

14

Resolução do déficit de
capacidade de cais para granéis
líquidos no Porto de Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

Imediato

15

Resolução do déficit de
capacidade de armazenagem
de granéis líquidos no Porto
de Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

2019 para
GLP; 2030
para derivados
de petróleo
(exceto GLP) e
etanol; e 2035
para produtos
químicos

16

Arrendamento do Terminal de
Veículos de Suape (TVS)

Porto de Suape

Em andamento

Suape e Governo Federal

2019

Complexo
Portuário

Em andamento

SETRA, DER-PE e DNIT

Dezembro de
2018

Não iniciado

Governo Federal e iniciativa
privada. À SUAPE e ao Porto
do Recife S.A., juntamente
com o Ministério da
Infraestrutura, cabe verificar
o andamento da obra

2025

2020

Acessos ao Complexo Portuário
17

18

Conclusão das obras de
requalificação da BR-101

Implantação do arco
metropolitano

Complexo
Portuário

19

Implantação do Miniarco

Complexo
Portuário

Não iniciado

Governo do Estado e
iniciativa privada. À Suape
e ao Porto do Recife S.A.,
juntamente com o Ministério
da Infraestrutura, cabe
verificar o andamento da
obra

20

Fomento ao aumento da
capacidade e à realização de
melhorias de infraestrutura
das rodovias da hinterlândia do
Complexo Portuário

Complexo
Portuário

Não iniciado

DER-PE, DNIT, Porto do Recife
S.A. e SUAPE

2020

21

Fomento ao aumento da
capacidade e à realização de
melhorias de infraestrutura
nas vias do entorno do Porto
do Recife

Porto do Recife

Não iniciado

DER-PE, Porto do Recife S.A.
e Prefeitura do Recife

2025

Porto de Suape

As obras encontram-se
paralisadas desde janeiro
de 2017, quando o repasse
de recursos públicos foi
bloqueado

A execução da obra é de
responsabilidade da CSN. À
SUAPE, juntamente com o
Ministério da Infraestrutura,
cabe a verificação do
andamento da obra

A ser definido

22

Conclusão das obras de
implantação da Ferrovia Nova
Transnordestina (EF-232)
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Item

Descrição da ação

23

Construção da ligação
ferroviária entre a Nova
Transnordestina (EF-232) e a
Ferrovia Norte-Sul (EF-151)

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de Suape

O EVTEA foi concluído.
Contudo, as obras ainda
não iniciaram

A execução da obra é de
responsabilidade da VALEC.
À SUAPE, juntamente com o
Ministério da Infraestrutura,
cabe a verificação do
andamento da obra

A ser definido

A ser definido.
O início da
construção
do Terminal
Ferroviário
Multiuso
depende do
cronograma
de obras da
Ferrovia Nova
Transnordestina

24

Construção do Terminal
Ferroviário Multiuso

Porto de Suape

Não iniciado

A ser definido. Contudo,
cabe à SUAPE realizar o
acompanhamento das
obras quando for iniciada a
construção do terminal

25

Monitoramento das restrições
do canal de acesso do Porto de
Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

Ação contínua

26

Atualização da Batimetria do
canal de acesso do Porto do
Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

Ação contínua

27

Dragagem de aprofundamento
do canal de acesso, bacia de
evolução e berços do Porto do
Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

5 anos

28

Adequação da largura do canal
de acesso, do Porto de Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

A ser definido

29

Elaboração de estudos para
ampliação da entrada interna
do canal do Porto de Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

A ser definido

Gestão portuária
30

Implantação de uma
sistemática de custeio das
Autoridades Portuárias

Porto do Recife
e Porto de
Suape

Não iniciado

Porto do Recife S.A. e SUAPE

1 ano

31

Elaboração de Plano de Ação
para equilibrar as receitas e
gastos do Porto do Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

1 ano

32

Elaboração de Plano de Ação
para as receitas e gastos do
Porto de Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

1 ano

33

Implementação de um
planejamento comercial da
Autoridade Portuária de Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A.

1 ano

34

Desenvolvimento e
implementação de um
planejamento de Recursos
Humanos pela Autoridade
Portuária de Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A. e
Governo do Estado

5 anos

35

Arrendamento de áreas ociosas
no Porto do Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A. e
Ministério da Infraestrutura

2 anos

36

Implementação de um sistema
de gestão da qualidade no
Porto de Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE

1 ano
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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Meio ambiente

37

Fomento à integração dos
terminais na realização de
monitoramentos no Porto de
Suape

Porto de Suape

Não iniciado

SUAPE, terminais
arrendados, TUP e órgãos
licenciadores

Ação contínua

38

Manutenção do atendimento
à legislação quanto ao
gerenciamento de riscos,
atendimento a emergências
e de saúde e segurança do
trabalhador no Complexo
Portuário

Complexo
Portuário

Iniciado

Porto do Recife S.A., SUAPE,
terminais arrendados e TUP

Ação contínua

39

Implantação do sistema de
gestão ambiental (SGA) e de
saúde e segurança do trabalho
no Complexo Portuário

Complexo
Portuário

Não iniciado

Porto do Recife S.A., SUAPE
e terminais arrendados que
não possuem SGA

5 anos

40

Consolidação do núcleo
ambiental e de saúde e
segurança do trabalho do Porto
do Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Porto do Recife S.A. e
terminais arrendados

5 anos

41

Continuidade dos programas
de gerenciamento e
monitoramento ambiental no
Complexo Portuário

Complexo
Portuário

Iniciado

Porto do Recife S.A., SUAPE,
TUP e terminais arrendados

Ação contínua

Porto-cidade

42

Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor de Recife

Porto do Recife

Não iniciado

Prefeitura Municipal do
Recife, IPHAN, Porto do
Recife S.A. e arrendatários

Ação contínua

43

Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor de Ipojuca

Porto de Suape

Não iniciado

Governo do Estado,
Prefeitura Municipal de
Ipojuca, SUAPE, TUPs e
arrendatários

Ação contínua

44

Fortalecimento da
comunicação e ações conjuntas
entre a Autoridade Portuária
do Recife e o Poder Público

Porto do Recife

Iniciado

Prefeituras Municipal de
Recife, Governo do Estado,
IPHAN, Porto do Recife S.A. e
arrendatários

Ação contínua

45

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

Complexo
Portuário

Iniciado

Porto do Recife S.A. e SUAPE

Ação contínua

Tabela 6 – Plano de ações do Complexo Portuário de Recife e Suape. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Recife, Brasil
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2017. Brasília, DF, 2017a. Disponível em:

- NPCP. Pernambuco, 2001. Disponível em:
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Acesso em: 12 mar. 2018.
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