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INTRODUÇÃO

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

•
•
•
•
•

O Plano Mestre do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
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 do Rio

•

de Janeiro e Niterói é proporcionar ao Setor Portuário Nacional
uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do Complexo

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
Complexo Portuário.

Portuário ao longo dos próximos anos e indicar ações necessárias
para que as operações ocorram com níveis adequados de serviço.

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:

•
•

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

•

•

Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de uma
breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o leitor sobre as
análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral acerca do perfil
das movimentações do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, 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 do Rio
de Janeiro e Niterói, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem,
equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de melhorias/
expansões nas estruturas existentes. Da mesma forma, são apresentados os indicadores
operacionais, as premissas e os critérios considerados para o cálculo da capacidade portuária de
cais e de armazenagem.
A partir da comparação entre a demanda projetada para cada instalação e os valores de
capacidade portuária calculados para cada uma dessas, são apresentados os eventuais déficits
de capacidade.
Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia de
evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações do acesso
aquaviário do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. 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.

9

10

SUMÁRIO EXECUTIVO

•

•

•

•
•
•

Acesso terrestre: abrange as análises dos acessos rodoviários e ferroviários ao Complexo
Portuário. Para ambos os modais são apresentadas informações acerca das vias que conectam
as instalações portuárias com suas hinterlândias, e são avaliados os entornos e as condições
internas das vias, considerando as especificidades de cada modal. Quanto ao acesso
rodoviário, após a identificação da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de
veículos que deverão acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é
então comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.
Aspectos ambientais: tem como propósito construir um panorama sobre o status da gestão
socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio em que está inserido, com
foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é apresentado
um panorama da Gestão Ambiental realizada pelo Complexo, seguida da avaliação da situação
do licenciamento ambiental das instalações, e, por fim, realiza-se a caracterização da situação
ambiental do Complexo.
Relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de como o Porto e as
outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano, ambiental, social e econômico
dos municípios nos quais estão localizados, mostrando a integração dos portos no planejamento
territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar
os diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro.

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).

do Rio de Janeiro e Niterói, 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:

•

•
•

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, fraquezas e ameaças identificados ao longo do estudo sejam superados no sentido
de mitigar os impactos ao desenvolvimento
do Complexo Portuário.

Assim, as análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado. 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 do Rio de
Janeiro e Niterói e no Relatório de Metodologia, publicado no site do Ministério da Infraestrutura 1.
1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: https://infraestrutura.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/planos_
mestres/PM_REL_Metodologia_08.01.2018.pdf.

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.

O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo Portuário

•

COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos, bem como uma
orientação sobre a organização do conteúdo que compõe o Plano Mestre do Complexo Portuário
do Rio de Janeiro e Niterói.
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.

Complexo Portuário de Rio de
Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, 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 do Rio de Janeiro
e Niterói, bem como dos gargalos futuros que poderão vir a se
manifestar, tendo em vista os pressupostos de movimentação
futura estabelecidos.
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N

O COMPLEXO PORTUÁRIO

O

6

S

O Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói é composto pelos Portos Organizados do Rio de
Janeiro e de Niterói, administrados pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e por 18 Terminais

7

de Uso Privado (TUP):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brasco Logística Offshore (TUP Brasco)
9

Empresa Brasileira de Reparos Navais S.A (TUP Estaleiro Renave)

8

5
4

Estaleiro Camorim (TUP Estaleiro Camorim)

2

Terminal Aquaviário da Ilha Comprida

3

Terminal Aquaviário da Ilha d’Água
Terminal Aquaviário de Ilha Redonda
1

Terminal Flexível de GNL da Baía da Guanabara
Terminal Ilha do Governador (Ilha Terminal)

Porto do Rio de Janeiro

Terminal Marítimo Braskem Rio de Janeiro (Terminal Marítimo Braskem)
10

Terminal Marítimo Ponte do Thun

11

13

12

Terminal Portuário Clariant (Terminal CCPN)

14

Terminal Portuário Estaleiro Brasa (TUP Estaleiro Brasa)

15
17

Terminal Portuário Estaleiro Mauá (TPEM)
16

Terminal Portuário Wellstream (TPW)
TUP Briclog
TUP Complexo Ilha do Governador (TUP Cosan)
TUP Mac Laren Oil
TUP UTC Engenharia.

Este Complexo Portuário localiza-se na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado homônimo,
de modo que as instalações portuárias estão distribuídas entre os municípios do Rio de Janeiro, Niterói
e Duque de Caxias e protegidas do mar aberto pela Baía de Guanabara. A Figura 1 ilustra a localização
das instalações do Complexo Portuário.

18

Porto de Niterói

2,5 km
LEGENDA
TUP ou Estaleiro
1. TUP Briclog
2. Terminal Marítimo Ponte de Thun
3. Ilha Terminal
4. TUP Cosan
5. Terminal Aquaviário da Ilha d’Água
6. Terminal Marítimo Braskem

L

7. Terminal Flexível de GNL da Baía de Guanabara
8. Terminal Aquaviário de Ilha Redonda
9. Terminal Aquaviário de Ilha Comprida
10. Terminal CCPN
11. TUP Estaleiro Renave
12. TPW

Figura 1 – Localização das instalações do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019).

13. TUP UTC Engenharia
14. TUP Estaleiro Camorim
15. TUP Brasco
16. TPEM
17. TUP Estaleiro Brasa
18. TUP Mac Laren Oil
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A Figura 2 apresenta a evolução histórica, o perfil da movimentação do Complexo Portuário por

MOVIMENTAÇÃO ATUAL

natureza de carga, tipo e sentido de navegação e as cargas relevantes analisadas neste Plano Mestre.
Cabe ressaltar que, embora o ano-base para a projeção de demanda seja 2017, as análises da
movimentação atual e futura apresentam dados consolidados de 2018.

No ano de 2018, o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói movimentou um total
de 23,5 milhões de toneladas de cargas (ANTAQ, 2018; CDRJ, 2019b), tendo o granel
líquido – combustíveis e químicos como principal natureza de carga (69% do total).

O estado do Rio de Janeiro possui posição de destaque no setor
de petróleo, em termos nacionais, pois está inserido em duas
das principais bacias sedimentares do País: Santos e Campos,
responsáveis por cerca de 90% do total de petróleo produzido
no Brasil. A produção de petróleo do Rio de Janeiro representou
70% do total nacional em 2018 (ANP, 2018).
Em termos de tipos de navegação, apresenta maior relevância a de cabotagem, com
participação de 56% no total, e quanto ao sentido das operações, prevaleceram os de
desembarques (61% do total).
Com relação ao período observado, entre os anos de 2015 e 2018, a movimentação de
cargas no Complexo Portuário apresentou crescimento de 4%.

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

Figura 2 – Características de movimentação do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói (2015-2018)
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Área de atuação 2018

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

COMPLEXO
PORTUÁRIO
rio de janeiro
e niterói

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói
Área de inﬂuência
do Complexo

Movimentação

ano-base de 2017 e em 2018, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060.
Até o final do período de planejamento (2060), espera-se um incremento de 74% no volume
movimentado e a manutenção dos granéis líquidos – combustíveis e químicos como
natureza de carga mais relevante, com 65% da movimentação ao longo de todo o período.

5,1 mi

passando de 39% em 2018 para 35% em 2060.
Por outro lado, os produtos siderúrgicos, os
contêineres, o trigo e o concentrado de zinco
elevam suas participações relativas ao longo do
horizonte de projeção.
A Figura 3 mostra a consolidação da projeção de
demanda para o Complexo Portuário do Rio de
Janeiro e Niterói.

Outros

3,2 mi

0,9 mi

2%

Granel sólido
vegetal

6%

Granel
sólido
mineral

Granel
sólido
mineral

17%

21%

Desembarque 59%
Longo curso

Cabotagem

4,4 mi

9,9 mi

Contêiner

Contêiner

71%

66%

Granel líquido combustíveis e químicos

Total: 14,3 mi

Granel líquido combustíveis e químicos

Total movimentado: 20,3 mi
2060 Projetado

Taxa média de crescimento ao ano (2018-2060)

1,5%

Embarque 43%

Até 2060, espera-se
que a demanda para o
Complexo apresente taxa
média de crescimento de
1,5% ao ano, alcançando
um total de 40,7 milhões
de toneladas.

Granel sólido
vegetal

Carga geral

5%

2060

2%

5%

Total: 9,2 mi

longo do período projetado, tem-se que a principal
participação relativa no total movimentado,

5%

Carga geral

Como importantes tendências identificadas ao
carga do Complexo, o petróleo, deverá perder

2018

Embarque 39%
Longo curso Cabotagem

Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário no

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do Complexo

2018 Observado

MOVIMENTAÇÃO FUTURA

Fonte: Comex Stat

Longo curso Cabotagem

9,3 mi

5,8 mi

Outros

2,5 mi

Total: 17,5 mi

Desembarque 57%
Longo curso

Cabotagem

7,0 mi

16,2 mi
Total: 23,2 mi

Total movimentado: 40,7 mi

Granel sólido vegetal

0,8%
1,6%

Carga geral
Granel sólido mineral

1,3%
1,7%

Contêiner

1,5%

Granel líquido - combustíveis e químicos
Média do Complexo Portuário

Figura 3 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para o
Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, estão ilustrados na Figura 4.

Em 2018, entre as cargas relevantes, foram movimentadas 16,5 milhões de toneladas de granéis
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-

líquidos no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. Essa natureza de carga inclui o grupo de
44.682
40.747
36.797

químicos e derivados de petróleo e os fluxos de petróleo. No Gráfico 1 é possível observar a evolução da
movimentação dessas cargas no período observado (2015-2018) e projetado (2019-2060).
30.000

23.475
20.330

2017 2018

25.000

2020

OBSERVADO

2025

2030

PESSIMISTA

2040

2045
TENDENCIAL

2050

2055

2060

OTIMISTA

Figura 4 – Cenários de demanda do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói entre 2018 (observado) e 2060 (projetado) – em
milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,5% ao ano

Milhares de toneladas

Milhares de toneladas

CENÁRIOS
DE DEMANDA
Complexo Portuário
Do RIO DE JANEIRO
E NITERóI

GRANEL LÍQUIDO – COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS

20.000

15.000

10.000

5.000

entre 2018 e 2060; no cenário otimista essa taxa é de 1,7% ao ano; já no cenário pessimista, tem-se
crescimento médio anual de 1,3% no mesmo período.

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

-

2015

2016

2017

2018

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Pet róleo

8.002 8.680 7.960 9.259 8.236 8.813 9.583 10.406 11.174 11.908 12.631 13.356 14.080

Químicos
e derivados
de petróleo

8.015 6.241 6.126 7.182 6.737 7.353 8.092 8.877 9.636 10.377 11.114 11.850 12.587

Outros
Tot al

253

160

105

70

114

126

142

159

174

189

204

216

218

16.270 15.081 14.191 16.511 15.087 16.293 17.817 19.442 20.985 22.474 23.949 25.422 26.885

Gráfico 1 – Evolução da demanda de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói,
observada (2015-2018) e projetada (2019-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Devido à posição estratégica do Rio de Janeiro na cadeia de exploração de petróleo, o estado
é servido por refinarias, termelétricas, terminais, oleodutos e gasodutos, os quais propiciam a
logística necessária para o escoamento e beneficiamento do gás e petróleo produzidos.
Observa-se que a presença dessas estruturas nas proximidades do Complexo Portuário em estudo
resulta em um significativo fluxo de embarcações para a movimentação dessa natureza de carga, e
também na realização de viagens de apoio para as plataformas offshore.
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•
QUÍMICOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
No ano de 2018, o Complexo Portuário movimentou 6,9 milhões de toneladas de químicos e derivados
de petróleo. Os embarques de cabotagem e longo curso são os principais fluxos, responsáveis por

•

41% e 25% do volume de 2018, respectivamente. Ao longo do período observado, de 2015 a 2018, a
movimentação de químicos e derivados de petróleo apresentou uma queda de 10%, resultado devido,
principalmente, aos menores volumes de gás liquefeito de petróleo (GLP) registrados no período.

•

As principais operações de derivados de petróleo e produtos químicos no Complexo são:

•

•

•

•

No TUP Cosan, no Ilha Terminal e no Porto do Rio de Janeiro são movimentados óleos básicos,
insumo para a produção de lubrificantes. Próximo às instalações localiza-se uma planta produtiva
da Moove, empresa que atua na industrialização e distribuição de lubrificantes e óleos básicos
(COSAN, c2019). Também, no Terminal Marítimo Ponta do Thun, onde há uma unidade produtiva
anexa da Shell (proprietária do Terminal), são importados óleos básicos para suprir 70% da
demanda dessa unidade, e os 30% restantes são supridos através do modal rodoviário, com
origem na Refinaria Duque de Caxias (Reduc).
No Porto do Rio de Janeiro a movimentação de derivados de petróleo e produtos químicos é
realizada pelas empresas Tequimar e Chevron e é referente a desembarques de longo curso e
cabotagem. Os volumes da Tequimar dizem respeito à movimentação de lubrificantes para a
Petrobras e de soda cáustica para a Braskem, que possui três unidades produtivas no Rio de
Janeiro, duas na capital do estado e uma no município de Duque de Caxias.
Nas instalações de Ilha Redonda, na Ilha Comprida e no Terminal Flexível de GNL da Baía da
Guanabara há registros de movimentação dos gases de petróleo: GLP e gás natural liquefeito
(GNL). Ressalta-se que, no caso do Terminal da Ilha Redonda, houve redução nos volumes
operados a partir de 2015, resultado da mudança no modal de transporte utilizado para atender
à Reduc, pois os produtos passaram a ser enviados por rodovia. O Terminal de Ilha Comprida
foi gaseificado em 2013, a partir de quando passou a movimentar apenas GLP. Desde 2016, não
houve movimentação no Terminal por encontrar-se em manutenção. Sobre a movimentação
do Terminal Flexível de GNL, a queda nos volumes está associada ao caráter estratégico desse
Terminal para o abastecimento de GNL no País, de modo que a relativa estagnação da demanda
interna nos últimos anos não tornou essa operação de importação necessária.
No Terminal Marítimo Braskem, a demanda por produtos químicos visa ao atendimento das
plantas produtivas da empresa no estado do Rio de Janeiro. Os desembarques de cabotagem
correspondem à movimentação de propeno, com origem no Complexo Portuário de Salvador e
Aratu-Candeias. Na navegação de longo curso, ocorre o recebimento de etano, com origem nos
Estados Unidos. O abastecimento de etano para a planta de Duque de Caxias, de acordo com
informações obtidas durante visita técnica, também pode ser realizado pelo Terminal Aquaviário
de Ilha Redonda, quando aquela está com estoques baixos.
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•

•

O aumento das exportações de bunker, uma vez que o óleo bruto produzido no País possui baixo
teor de enxofre. Essa expectativa está baseada na meta estabelecida pela Organização Marítima
Internacional, que estipula uma redução do teor de enxofre dos combustíveis utilizados pelo
setor portuário (PORTOS E NAVIOS, 2017).
O crescimento dos volumes escoados de derivados claros pelo Terminal Aquaviário da Ilha
d’Água, que apresentam taxa média de crescimento de 1,7% ao ano até 2060, com um incremento
de 90% nos volumes em relação a 2018.
A manutenção do suprimento de óleo para produção de lubrificantes por meio de importações,
haja vista que os motores mais modernos apresentam
melhor desempenho com óleo lubrificante produzido
a partir do petróleo leve, enquanto que o petróleo
extraído no Brasil é o pesado (TAKAR, 2018).
Ao final do período projetado,
em 2060, espera-se que o
A manutenção dos patamares atuais de movimentação
Complexo movimente 12,6
de produtos químicos, em decorrência da manutenção
milhões de toneladas do
da capacidade produtiva das plantas da Braskem, não
havendo perspectiva de expansão para os horizontes
produto, apresentando
de curto e médio prazo.
uma taxa média anual de
crescimento de 1,6% e um
Em termos de perspectiva, conforme informado em
incremento de 75% em
visita técnica ao Complexo, a partir do início das
relação aos volumes de 2018.
operações da Unidade de Processamento de Gás
Natural (UPGN) do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj), ainda sem data prevista, deverá
haver movimentação de gás natural nos terminais
aquaviários de Ilha Comprida e de Ilha Redonda.

PETRÓLEO
O Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
movimentou 9,3 milhões de toneladas de petróleo em
2018, cujas operações ocorrem no Terminal Aquaviário
da Ilha d’Água, através do desembarque de cabotagem.
Ao longo do período observado (2015-2018), a movimentação
de petróleo no Complexo manteve-se estável, com volumes
de cerca de 8 milhões de toneladas por ano (ANTAQ, 2018),
em razão da destinação dos volumes desembarcados à

O petróleo movimentado no
Complexo tem como principais
origens as bacias sedimentares
de Campos e de Santos
(ANTAQ, 2018) e as operações
do Terminal Aquaviário da Ilha
d’Água visam ao atendimento
da Reduc.

Reduc. A demanda de petróleo no Complexo deve manter-se
nos patamares atuais por não haver perspectiva nos curto e
médio prazos de expansão da capacidade de processamento

No Complexo Portuário em estudo, as perspectivas do mercado para essas cargas apontam para um
cenário de aumento da demanda, em razão dos seguintes fatores:

•

A elevação na demanda dos combustíveis líquidos, de acordo com o Plano Nacional de Energia
2050 do Ministério de Minas e Energia (MME), impulsionada principalmente pelo setor de
transportes, responsável por 32,5% da demanda desses combustíveis (BRASIL, 2018b).

de petróleo da refinaria, que atualmente é de 12 milhões de toneladas ao ano (PETROBRAS, c2019b).
Assim, até 2060, estima-se uma taxa média de crescimento de 1,3% ao ano, atingindo um
volume de 14,1 milhões de toneladas, por efeito da possibilidade de ganhos em termos de
produtividade e eficiência da Reduc.

24

SUMÁRIO EXECUTIVO

25

COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

800

CONTÊINER

700

de mercadorias em contêiner, equivalente a 327 mil TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent Unit).
A movimentação ocorre através do Porto do Rio de Janeiro, e essa é a principal carga deste Porto,
correspondendo a operações de embarque e desembarque de longo curso e cabotagem.
O tipo de navegação predominante é o de longo curso, com participação relativa de 82% na
movimentação no ano de 2018, e o fluxo mais relevante é o de importação, representando 44% do total
(CDRJ, 2019b). As principais mercadorias movimentadas em contêineres foram produtos da indústria
química, como hidrogênio, gases e outros elementos não metálicos, carbonetos, pneumáticos e
polímeros, no sentido de embarque; e obras de plástico, outras obras de borracha e tubos de borracha,

600
Milhares de TEU

No ano de 2018, o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói movimentou 4 milhões de toneladas

500
400
300
200
100

no sentido de desembarque. Outros grupos de produtos relevantes movimentados em contêiner foram

-

minério, metais e pedras; produtos siderúrgicos; carga de apoio; máquinas e equipamentos; e materiais
elétricos e eletrônicos (ANTAQ, 2018).
Segundo informado em visita técnica ao Complexo, no curto prazo (até 2020), haverá um crescimento
mais acelerado, da ordem de 4% ao ano, referente a uma retomada de volumes já movimentados e
também como resultado da conclusão das obras de dragagem, no ano de 2017, e da implantação do
sistema de Declaração Única de Exportação (DU-E), o qual reduz a

Tot al

necessidade de conferência dos lacres dos contêineres pela Receita
Federal. A dragagem possibilita o acesso de navios de maior porte ao
Porto, enquanto que o DU-E auxilia na redução do tempo de estadia
dos contêineres.
O Gráfico 2 apresenta a evolução da movimentação de contêineres
no período observado (2015-2018) e projetado (2019-2060).

Desembarque
Cabotagem
Embarque
Cabotagem
Embarque
Longo curso
Desembarque
Longo curso

Até o final do período
projetado, espera-se que
a demanda de contêiner
cresça a uma taxa média
de 1,7% ao ano, atingindo
694 mil TEU em 2060.
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Gráfico 2 – Evolução da demanda de contêineres no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, observada (2015-2018) e projetada
(2019-2060) – em milhares de TEU
Fonte: CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Além disso, segundo informações obtidas em visita técnica ao Complexo, cabe mencionar a tendência
de aumento nas movimentações de contêineres relacionadas à atuação do Porto do Rio de Janeiro
como feeder para o Complexo Portuário de Santos, bem como das operações de transbordo referentes
ao Complexo Portuário de Vitória e Barra do Riacho.

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

GRANEL SÓLIDO MINERAL
Em 2018, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói movimentou 1,2
milhão de toneladas de granéis sólidos minerais. Esse grupo de produtos inclui as cargas de ferro-gusa,
concentrado de zinco, gesso, sal e químicos e derivados de petróleo. No Gráfico 3 é possível observar a
evolução da movimentação dessas cargas no período observado (2015-2018) e projetado (2019-2060).
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Cabe mencionar a relação de concorrência do Complexo em estudo com o Complexo Portuário de
Vitória e Barra do Riacho. Tendo em vista o compartilhamento da área de captação, a semelhança
na distância entre as plantas produtivas e os complexos portuários, a disponibilidade do modal

Milhares de toneladas

2.000

ferroviário no transporte da origem até os portos de escoamento e o fato de ambos os complexos
apresentarem crescimento nos volumes ao longo dos últimos anos, entende-se que a definição da
instalação portuária a ser utilizada está também relacionada a questões comerciais e do nível de

1.500

serviço oferecido pelas instalações.
A demanda estimada de exportação de ferro-gusa para o Complexo Portuário do Rio de

1.000

Janeiro e Niterói é de 1,4 milhão de toneladas em 2060, com uma taxa média de crescimento
de 1,1% ao ano no cenário tendencial
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-
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1.064 1.147 1.203 1.243 1.283 1.322 1.362

1.257 1.288 1.362 1.483 1.628 1.762 1.876 1.980 2.085 2.190 2.296

Gráfico 3 – Evolução da demanda de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, observada (2015-2018) e
projetada (2019-2060)
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

FERRO-GUSA
Em 2018, foram movimentadas 757 mil toneladas de ferro-gusa no Complexo Portuário do Rio de
Janeiro e Niterói (CDRJ, 2019b). As operações ocorrem no Porto do Rio de Janeiro, unicamente no
sentido de exportação.
Ao longo do período observado (2015-2018),
os volumes de ferro-gusa embarcados tiveram
incremento de 39%, ocasionado por fatores como
a recuperação da economia dos Estados Unidos,
um dos principais demandantes do ferro-gusa
do Complexo, junto com Holanda e Itália (COMEX
STAT, 2019).

Os volumes exportados têm como
principal origem o estado de Minas Gerais
que se destaca como principal produtor
nacional de ferro-gusa, com mais de 30
unidades produtivas com capacidade de
produção mensal de 372,5 mil toneladas
(SINDIFER, 2017).

•
•
•
•
•
•

Demanda atual (2018): 190 mil t¹
Operação: desembarque de longo curso
Instalação portuária: Porto do Rio de
Janeiro
Origem: Peru²
Destino: unidades da empresa Votorantim
Metais em Juiz de Fora e Três Marias, em
Minas Gerais

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Projeção de demanda: 470 mil t em 2060,
com taxa média de crescimento de 2,4% a.a.

Sal

•
•
•

Gesso
Demanda atual (2018): 273 mil t¹
Operação: desembarque de longo curso
Instalação portuária: Porto do Rio de
Janeiro
Origem: Espanha²
Destino: estado do Rio de Janeiro²
Projeção de demanda: 374 mil t em 2060,
com taxa média de crescimento de 1,1% a.a.

Químicos e derivados
Demanda atual (2018): 67 mil t¹
Operação: desembarque de longo curso
Instalação portuária: Porto do Rio de
Janeiro
Origem: Alemanha e Nova Zelândia²
Destino: estado do Rio de Janeiro²
Projeção de demanda: 88 mil t em 2060, com
taxa média de crescimento de 0,8% a.a.

Fontes:
¹ CDRJ (2019)
² COMEX STAT (2019)
³ ANTAQ (2018).

•
•
•
•

Demanda atual (2017): 707 t³; não houve
movimentação desse produto em 2018.
Operação: embarque de navegação interior
Instalação portuária: TUP Estaleiro Renave
Projeção de demanda: 1,5 t em 2060, com
taxa média de crescimento de 1,9% a.a.

27

28

SUMÁRIO EXECUTIVO

29

COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

CARGA GERAL

No ano de 2018, o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói movimentou 592 mil toneladas de
Em 2018 a movimentação de cargas gerais no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói totalizou

produtos siderúrgicos, os quais correspondem a tubos, placas, vergalhões e bobinas (ANTT, [2018]).

1,1 milhão de toneladas. Essa natureza de carga inclui as movimentações de produtos siderúrgicos,

As operações ocorreram no Porto do Rio de Janeiro e no TPW. Cabe ressaltar que no TPW essa

veículos, outros minérios, metais e pedras e outras cargas gerais, cujas operações ocorrem nas

movimentação corresponde às operações de tubos flexíveis.

instalações do Porto do Rio de Janeiro e no TPW.
Entre os anos de 2015 e 2017, houve uma queda de
O Gráfico 4 mostra a movimentação observada e projetada de carga geral no Complexo Portuário do

38% nos volumes de produtos siderúrgicos operados

Rio de Janeiro e Niterói.

no Complexo. Tal comportamento é explicado pela
queda de 23% nas exportações em decorrência do

2.500

excesso de oferta de produtos siderúrgicos no mercado
internacional e das medidas protecionistas adotadas
por grandes consumidores mundiais, a exemplo dos

Milhares de toneladas

2.000

Estados Unidos (FREDIANI, 2018). Já em 2018, registrouse um aumento da demanda em 37% em relação a 2017,

Os volumes movimentados no TPW
visam ao atendimento da própria
instalação, enquanto que os fluxos
do Porto do Rio de Janeiro referemse principalmente ao escoamento da
carga para o mercado internacional.

entretanto, os volumes registrados nesse ano ainda

1.500

estão aquém dos observados em 2015.
Os volumes de exportação e de importação têm como principais origens e destinos os estados de

1.000

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (COMEX STAT, 2019), que apresentam a maior concentração
de indústrias do setor siderúrgico do País, contando com 21 unidades produtivas (IAB, c2019). Dentre
as empresas atendidas pelo Complexo do Rio de Janeiro e Niterói, estão a Vallourec, a Arcelor Mittal,

500

a Gerdau e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). No mercado internacional, o Chipre e os Estados
Unidos são os principais países de destino das exportações e Canadá, Estados Unidos e China foram as

-

principais origens dos volumes importados (COMEX STAT, 2019).
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Gráfico 4 – Movimentação de carga geral no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, observada (2015-2018) e projetada (2019-2060)
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em termos de perspectiva, no mercado externo, espera-se o aumento das exportações dessa carga, em
decorrência dos seguintes aspectos:

•
•
•

A trajetória de desvalorização da moeda brasileira, que tem impulsionado as exportações (DEPEC,
2018).
As disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China, desde meados de 2018, que têm
provocado uma elevação dos volumes importados por esta, além da retirada do Brasil da política
de taxação de 25% nas importações de siderúrgicos por parte dos Estados Unidos.
O cenário atual de alta dos preços do produto no mercado externo.
Até o final do período projetado, espera-se que a demanda de produtos siderúrgicos cresça a
uma taxa média de 1,5% ao ano, atingindo 1,1 milhão de t em 2060.
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OUTROS MINÉRIOS, METAIS E PEDRAS

A movimentação de outras cargas gerais no Complexo Portuário ocorre no Porto do Rio de Janeiro e

No ano de 2017, a movimentação de outros minérios, metais e pedras como carga geral no Complexo

alcançou, em 2018, um volume de 371 mil toneladas (CDRJ, 2019b).

Portuário do Rio de Janeiro e Niterói foi de 3,2 mil toneladas, enquanto em 2018 não houve demanda
dessa carga. As operações portuárias, que contemplam embarque e desembarque de cabotagem, são

As operações ocorrem nos sentidos de embarque e desembarque, tanto de navegação de longo curso

realizadas através das instalações do Porto do Rio de Janeiro e do TPW (ANTAQ, 2018).

como de cabotagem, e o fluxo de maior destaque é o de embarque de longo curso, com participação
relativa de 84% no total movimentado.

A demanda estimada para essa carga, ao final do período projetado (em 2060), é de 7,3 mil toneladas,
com uma taxa média de crescimento de 2,1% ao ano.

Os resultados da projeção de demanda apontam para uma movimentação de 811 mil toneladas em
2060, apresentando uma taxa média de crescimento de 1,8% ao ano.

VEÍCULOS

GRANEL SÓLIDO VEGETAL

No ano de 2018, o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói movimentou 178 mil toneladas de
veículos, que equivalem a aproximadamente 118 mil unidades, através do Porto do Rio de Janeiro.

Em 2018, entre as cargas relevantes, foram movimentadas 412 mil toneladas de trigo no Complexo

A movimentação de veículos correspondeu às operações de longo curso, sendo 60% relacionadas à

Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, único produto do grupo de granéis sólidos vegetais. As principais

exportação e 40% relacionadas à importação (CDRJ, 2019b).

origens das importações em 2018 foram a Argentina e os Estados Unidos (COMEX STAT, 2019).

Durante o período observado (2015-2018),

No Gráfico 5 é possível observar a evolução da movimentação de trigo no período observado (2015-

aumento de 32% (CDRJ, 2019b). Destaca-se a
implantação de novas montadoras no estado
– Nissan e Jaguar∕Land Rover, em 2016 –, bem
como pela desvalorização cambial e a redução
na atividade econômica nacional ocorrida entre
os anos de 2015 e 2017 como fatores relevantes
para o crescimento de 89% das exportações e
queda de 9% nas importações de veículos no

O estado do Rio de Janeiro possui um
polo automotivo composto por unidades
produtivas da MAN Latin America, Nissan,
PSA Peugeot-Citroën, Hyundai Heavy
Industries, Jaguar Land Rover e a Neobus
(RIO DE JANEIRO, 2016). Além dessas, o Porto
também atende a Fiat Crysler Automobiles
(FCA) e Mercedes-Benz, em Minas Gerais, e a
Iveco no Mato Grosso do Sul.

período.
O principal país de destino das exportações do Complexo no ano de 2018 foi a Argentina, com
participação relativa de 90% (COMEX STAT, 2019). Já para as importações, tiveram destaque a
Argentina, o México e o Reino Unido, com participações relativas de 34%, 30%, 14%, respectivamente
(COMEX STAT, 2019). Destaca-se que o Brasil apresenta acordos comerciais voltados ao comércio de

2018) e projetado (2019-2060).
1.000
900
800
Milhares de toneladas

a movimentação de veículos apresentou
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veículos com grande parte dos mercados externos atendidos pelo Complexo.
Até 2060, espera-se que o Complexo movimente 278 mil veículos, apresentando taxa média de
crescimento de 1,2% ao ano.
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Gráfico 5 – Evolução da demanda de trigo no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, observada (2015-2018) e projetada (2019-2060)
Fonte: CDRJ (2019b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Entre os anos de 2015 e 2017, a movimentação de trigo registrou uma retração de 5% (CDRJ, 2019b).
Além da redução da atividade econômica nacional nesse período, conforme informações obtidas em
visita técnica ao Complexo, o período de transição das operações de moagem entre o antigo Moinho
Fluminense, localizado na região da Gamboa, para a nova instalação construída no município de Duque
de Caxias (RJ), acarretou menores volumes desembarcados. No ano de 2018, por outro lado, observouse aumento de 16% em relação ao ano anterior, retomando a trajetória de crescimento.

COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

Especificamente, para o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, destaca-se que no
Plano de Negócios e Gestão da Petrobras (c2019a), a área de exploração e produção será o
foco de 86% dos investimentos a serem realizados pela empresa entre 2019 e 2023. Além
disso, observa-se que os investimentos da empresa se concentram na Bacia de Santos e que
65% das áreas onde serão realizados esses investimentos localizam-se no estado do Rio de
Janeiro (PORTOS E NAVIOS, 2019).

Entre os fatores que contribuem para a perspectiva de aumento da demanda de trigo no Complexo,

Desse modo, estima-se que para o ano de 2060 sejam realizadas 6,1 mil atracações de carga de apoio

destacam-se:

no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, um incremento de 120% em relação ao observado

•
•

•
•

A elevada demanda interna e a insuficiência da produção doméstica brasileira, relacionada
às dificuldades climáticas para a produção de trigo no País (JULIO, 2015) e pela qualidade do
produto (CONAB, 2017).
Um crescimento maior no curto prazo como reflexo dos investimentos realizados pela Bunge
para a construção do novo Moinho Fluminense e pelo consórcio Maravilha (Bunge e M. Dias
Branco Indústria e Comércio de Alimentos) no Terminal de Trigo do Rio de Janeiro (TTRJ), o qual
tem previsão de operação a partir do ano de 2020. O Novo Moinho Fluminense é projetado para
moer 600 mil toneladas de trigo por ano, o que representa um aumento superior a 50% sobre a
capacidade de processamento do antigo moinho (BUNGE, 2016).
O início da movimentação dos volumes da M. Dias Branco após a conclusão de um novo moinho
localizado no município de Juiz de Fora (MG) (ZAIA; RAMOS, 2017).
A movimentação de trigo para atender à Ambev, a partir de 2019, de acordo com informações
obtidas em visita técnica.
Para o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, estima-se uma taxa média de
crescimento de 0,8% ao ano até 2060, quando a movimentação deve atingir 925 mil toneladas
no cenário tendencial.

em 2018, com uma taxa média de crescimento de 1,0% ao ano.

NAVIOS DE PASSAGEIROS
A movimentação de passageiros no Complexo Portuário em estudo acontece no Terminal de
Passageiros do Porto do Rio de Janeiro, que recebeu 95 atracações de navios de cruzeiro em 2018,
segundo informado por meio de questionário on-line.
As operações ocorrem predominantemente na área arrendada para o Píer Mauá, que conta com
estrutura para a recepção dos passageiros. Ressalta-se que, segundo informações obtidas em visita
técnica, a queda observada no número de atracações nos anos de 2016 a 2018 é resultado do acesso de
navios maiores ao Porto, sendo acompanhado do aumento do número de passageiros, de 282 mil para
303 mil passageiros, de acordo com informações do questionário on-line.
Segundo representantes do Píer Mauá, o fluxo turístico no entorno do Terminal de Cruzeiros aumentou
nos últimos anos, após conclusão das melhorias implementadas pelo Projeto Porto Maravilha,
proporcionando o desenvolvimento dos setores comercial e gastronômico no local. Ressalta-se, nesse

CARGA DE APOIO

sentido, que o Museu de Arte do Rio (MAR), o Museu do Amanhã e o Aquário criaram um circuito de
passeios que promoveu o movimento de turistas na região. Aliado a esse fator, o Centro Histórico
tornou-se um destino recorrente das excursões dos passageiros de navios.

Em 2018 foram realizadas 2,8 mil atracações relacionadas à operação de carga de apoio no Complexo
Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. Essas atracações ocorrem no Porto do Rio de Janeiro, responsável
por 89% do total realizado em 2018, e também no Porto de Niterói, no Terminal CCPN e no TUP Mac
Laren Oil. Ressalta-se que as atividades de apoio para o segmento offshore no Porto do Rio de Janeiro,
contabilizadas no presente estudo para os anos de 2017 e 2018, são as realizadas no Terminal da
Triunfo.
Com a retomada dos leilões de áreas para produção e exploração de petróleo por parte da Agência
Nacional do Petróleo (ANP) no ano de 2017, a expectativa é de que em 2019 tenha início o processo de
retomada dos investimentos no setor, tendo em vista o princípio das atividades operacionais a partir
das novas rodadas de leilões e a abertura do mercado a outros operadores, além da Petrobras.

A partir da metodologia adotada, a projeção de demanda aponta para uma taxa média de
crescimento de 1,3% ao ano do número de escalas, atingindo o patamar de 189 atracações
em 2060.
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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 de demanda expostos anteriormente
(pessimista, tendencial e otimista).
No caso do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói,
as cargas perspectivas relacionam-se ao Estudo de Mercado
(CDRJ, 2019a) desenvolvido no âmbito do Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para
a Ilha da Pombeba, fornecido pela CDRJ, que identificou
potencial de movimentação para as seguintes cargas:

•

•

•

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.

Derivados de petróleo: os volumes adicionais desse
produto estão relacionados à perspectiva de déficit
na relação entre a produção e a quantidade consumida de derivados tanto no estado do Rio de
Janeiro quanto na microrregião de Juiz de Fora (MG), viabilizando o aumento das importações
pelo Porto do Rio de Janeiro e a utilização da área da Ilha da Pombeba para a recepção desses
novos fluxos. A demanda estimada pelo referido estudo para a movimentação combustíveis
que poderiam ser operados no terminal da Ilha da Pombeba parte de aproximadamente 400 mil
toneladas em 2020 e atinge cerca de 2,3 milhões de toneladas em 2060 (CDRJ, 2019a).
Comissionamento, descomissionamento e reparo de plataformas de petróleo: essas
atividades estão relacionadas à significativa participação do estado do Rio de Janeiro na
exploração de petróleo offshore. O descomissionamento consiste na retirada de alto-mar de
instalações após o final de sua vida útil. De acordo como o Estudo de Mercado, atualmente 72%
das plataformas em operação no mercado brasileiro apresentam mais de 25 anos, patamar médio
de vida útil desse tipo de plataforma. O comissionamento, por sua vez, engloba os processos
existentes desde a montagem até a instalação das plataformas em alto-mar, com demanda
estimada de 30 novas unidades estacionárias de produção (UEP) a serem contratadas para
atuar na exploração de petróleo no País. Também foi considerada a utilização da área da Ilha da
Pombeba para realização de reparo de plataformas (CDRJ, 2019a).
Produtos siderúrgicos: o Estudo de Mercado considera que somente no ano de 2038 haverá
excedente de carga no Porto do Rio de Janeiro para um futuro terminal. A partir desse período,
até o ano de 2060, o estudo estima uma movimentação potencial de até 1,4 milhão de toneladas
de produtos siderúrgicos para o novo terminal na Ilha da Pombeba (CDRJ, 2019a).
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COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

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. No caso do Porto do Rio de Janeiro, as operações podem
ocorrer 24 horas por dia, durante os 364 dias considerados operacionais no decorrer de um ano.
No trecho de cais TPA, onde ocorrem apenas atracações de navios de passageiros, admitiu-se que
houve disponibilidade de 150 dias, devido ao período de temporada que inicia em novembro e
termina em março.
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:

•
•

DEMANDA X CAPACIDADE

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.

O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário do Rio
de Janeiro e Niterói em atender à demanda prevista em termos de

Em relação às infraestruturas de acostagem e armazenagem, a Tabela 1 apresenta um resumo com as

instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos terrestres, com

principais características de tais aspectos para as instalações portuárias consideradas no estudo.

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.
Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil
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Instalação portuária

Infraestrutura de acostagem

•

Zona Portuária da Gamboa (ZPG): 3.042 m de
comprimento, com 20 berços de atracação.

Porto do Rio de
Janeiro

•
•

Infraestrutura de armazenagem

•

Píer discreto, com plataforma de operações
de 24 m de comprimento.

Zona Portuária de São Cristóvão (ZPS): 1.259 m
de extensão, com 12 berços de atracação.

•

Berço único de atracação.

Zona Portuária do Caju (ZPC): 2.439 m de

•

Destinação operacional: produtos químicos.

•
Porto de Niterói

Cais corrido de 430 m de comprimento.

•

3 berços de atracação.

•

Destinação operacional: cargas de apoio
offshore.

•
Ilha Terminal e TUP
Cosan

•

Armazém (1.704 m²) para carga geral.

•

Tanques para cimentos, lamas, fluídos de

•

•

Destinação operacional: derivados de petróleo
(exceto GLP).

TUP Briclog

Cais corrido com 508 m de extensão, divido em 5
berços de atracação.

•

Destinação operacional: cargas de apoio

Terminal Aquaviário
de Ilha Redonda

Terminal Aquaviário
da Ilha d’Água

Píer corrido de 200 m de extensão.

•

Berço único de atracação.

•

Destinação operacional: GLP.

•

3 píeres: o Píer de Barcaças, o Píer Principal e o

•

•
•

Pátio com 56,6 mil m² de área.

•

Armazém com 800 m² destinados à carga

Terminal Marítimo
Ponte do Thun

3 tanques e 4 esferas de armazenamento de
produtos gasosos – 2 desativadas e 2 não

•

4 tanques para derivados escuros.

•

Berço único de atracação de 64 m de extensão.

•

Destinação operacional: petróleo e derivados de

•

6 tanques para resíduos e alívio.

TPW

Berço Cais 1 – Bardela, com 20 m de extensão.

•

Berço Cais 2 – Caximbau, com 47,2 m de
extensão.

•

Destinação operacional: carga geral.

•

2 tanques para GLP refrigerado.

comprimento.

•

3 esferas para GLP pressurizado.

•

2 pátios para carga geral:

•

Destinação operacional: GLP.

•

2 cais corridos:
Cais I: 340 m de comprimento, dividido em 3

•

berços.

•

15 mil t.

Cais II: 406 m de comprimento, dividido em 5

•

Destinação operacional: carga de apoio.

•

Píer contínuo de 55 m de comprimento, com 2

•

Cais contínuo de 58 m de comprimento com um
único berço.

Pátio 01 (7.531 m²) com capacidade para

•

Pátio 02 com 1.080 m² e capacidade para
4,3 mil t.

•

Pátio de 39 mil m² para carga geral.

•

2 armazéns (Galpão 6 e Galpão Lonado 13)
para cargas destinadas para apoio offshore.

Destinação operacional: cargas de apoio
offshore.

•
TUP UTC Engenharia

•

•
TUP Mac Laren Oil

•

»

41 tanques para granéis líquidos,

totalizando 31,3 mil m³ de capacidade

TUP Estaleiro Brasa

2 píeres discretos:

•

Berço único de atracação de 230 m de

2 cais contínuos:

•

Cais 1: 20,8 m de comprimento, um berço.

•

Cais 2: 12,8 m de comprimento, um berço.

•

Pátio (Área 6) com 31,2 mil m².

•

Um pátio e um galpão para carga geral.

•

Galpão de resíduos.

•

Planta de tanques para salmoura.

•

Tanque de óleo diesel.

•

Planta de silos.

Destinação operacional: cargas de apoio

Cais de 384 m de comprimento, subdivido em 7
berços de atracação.

•

Destinação operacional: cargas de apoio
offshore.

petróleo (exceto GLP).

•

•

offshore.

cada (total de 1.363,2 m acostáveis).

Píer discreto em forma de “T”.

Píer discreto, em formato de “T”.

•

operantes

10 tanques para derivados claros.

•

berço PG-2.

•

berços.

TUP Brasco

A armazenagem é realizada no navio
regaseificador que se mantém atracado no

berços.

geral.

•

•

Destinação operacional: GNL.

3 tanques (23 mil m³) para diesel na área da

•

Infraestrutura de armazenagem

•

TPEM

área da Exxonmobil.

•

petróleo (exceto GLP).

berços (PG-1 e PG-2).

•

32 taques (50,5 mil m³) para óleo básico na

Píer Secundário, com 2 berços de atracação em

Destinação operacional: petróleo e derivados de

Píer discreto com 65 m de comprimento, com 2

lubrificantes na área da Cosan.

offshore

•

•

55 tanques (34,5 mil m³) para óleos

Exxonmobil.

•

Infraestrutura de acostagem

Pátio descoberto (9.983 m²) para carga
geral e carga de apoio offshore.

•
Berço único de atracação.

Terminal Flexível
de GNL da Baía de
Guanabara

poços de petróleo e salmoura.

Píer corrido de 160 m de extensão.

•

Instalação portuária

Terminal Aquaviário
da Ilha Comprida

comprimento acostável, com 6 berços
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•

Cais corrido de 48 m de comprimento.

•

Berço único de atracação.

•

3 pátios.

•

Destinação operacional: cargas de apoio

•

3 armazéns.

•

Pátios, área do Terminal portuário (8 mil

offshore.

•

Pátios, cestos para tubos flexíveis e
tanques, localizados na área da fábrica de
tubos flexíveis anexa ao TUP.

TUP Estaleiro
Camorim

•

Cais corrido com 150 m de extensão.

•

Píer com 2 berços de atracação.

•

Destinação operacional: cargas de apoio.

m²), e área do estaleiro (Terminal e área de
construção naval, com 20 mil m²).
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Infraestrutura de acostagem

•

Píer flutuante, de 72 m de comprimento e 24 m

•

40 tanques com capacidade unitária de 160

de largura, composto por 2 berços de atracação.

m³ e acapacidade total de 6.400 m³

Destinação operacional: cargas de apoio

•

25 para fluido sintético.

offshore.

•

15 para salmoura.

O

L
S

Es
m

•

N

Zona Portuária da Gamboa

a

Destinação operacional: cargas de apoio.

ap

8 cais contínuos.

Figura 5.

TP
A

•

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Porto do Rio de Janeiro está exibida na

-
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•
•

•
Terminal Marítimo
Braskem

2 diques secos.

Pá
tio

Terminal CCPN

•

PORTO DO RIO DE JANEIRO

10
Arm
azé
m

TUP Estaleiro Renave

Total de 1.818,5 m de comprimento acostável:
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m
Arm 12
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m
Arm 11
azé
m

•

Infraestrutura de armazenagem

Arm

Instalação portuária
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Píer discreto, com plataforma de operações de
24 m de comprimento.

•

Berço único de atracação.

•

Destinação operacional: produtos químicos.

-

Tabela 1 – Resumo das infraestruturas de acostagem e armazenagem do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

355 m
LEGENDA
Cais da Gamboa - Não prioritário

TG2

TPA - Navios de Cruzeiro

TT2
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L

Zona Portuária de São Cristóvão

S

Nos tópicos a seguir, para melhor compreender a situação atual e futura do Complexo Portuário, é

Destaca-se que, neste estudo, não são realizados cálculos de produtividade e de capacidade de

o

de demanda de cada instalação portuária.
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resumida a análise da capacidade de movimentação no cais e de armazenagem comparadas à projeção

cais e de armazenagem para as operações de carga de apoio offshore. Esses cálculos utilizam dados
referentes aos tempos de operação que, no caso da carga de apoio, são bastante variados, dada a

LEGENDA

Zona Portuária do Caju

2C12

2C11

2C22

2C21

2R12

2R11

235 m
LEGENDA
TRR – Multicar

MultiRio – Não prioritário

TCO T2 - MultiRio

Figura 5 – Estrutura de acostagem e trechos de cais do Porto do Rio de Janeiro
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

TLC

TCO T1 – Libra

N

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

Terminal do Óleo

O

Cais de São Cristóvão

L

encontram-se.

200 m

S

especificidade de cada movimentação, dependendo da etapa de projeto em que as atividades offshore
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Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais do Porto do Rio de Janeiro, cabe analisar

A Tabela 3 apresenta a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial e a capacidade

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

de cais calculada para o Porto do Rio de Janeiro, considerando os parâmetros descritos anteriormente.

apresentados na Tabela 2.

Trecho
de cais

Berço

Armazém 5,
Armazém 6,
Cais da
Armazém 6 (parte),
Armazém 7,
Gamboa
Armazém 8,
– Não
prioritário Pátio 8/9,
Armazém 9,
Armazém 10

TT2

Armazém 5,
Armazém 6,
Armazém 6 (parte),
Armazém 7,
Armazém 8,
Armazém 9,
Armazém 10

nº de
servidores

5

Principais
mercadori-as
movimenta-das
no ano-base

Produtos
siderúrgicos, Sal

Índice de Índice de
Dias
Horas ocupação ocupação
In-out (h) disponíveis disponíveis admissível observada

3,5

364

24

80%

31,27%

4

Trigo,
concentrado de
zinco e gesso

3,5

364

24

80%

6,60%

Pátio 8/9

1

Ferro-gusa

3,5

364

24

65%

39,71%

TT1

Armazém 11 e
armazém 12

1

Trigo

3,5

364

24

65%

29,91%

Cais
de São
Cristóvão

Terminal siderúrgico
partes 1, 2, 3, 4 e 5,
e Terminal do Óleo
partes 1, 2 e 3

1

Terminal
do Óleo

Terminal do Óleo
partes 1, 2 e 3

1

TRR –
MultiCar

2R11 e 2R12

2

Produtos
siderúrgicos

3,5

364

24

65%

Químicos e
derivados de
petróleo

3,5

Veículos

3,5

364

24

65%

364

24

70%

70%

30,19%

MultiRio
2R11, 2R12, 2C21
– Não
e 2C22
prioritário

4

Carga geral

3,5

364

24

75%

50,36%

TCO T1 –
Libra

2

Contêineres

3,5

364(1)

24

70%

22,08%

1

Químicos e
derivados de
petróleo

2

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

880

886

886

886

894

902

910

910

909

909

Demanda

293

357

387

426

427

509

553

600

647

694

Capacidade

2.526

3.459

3.405

3.336

3.264

3.194

3.129

3.071

3.020

2.979

Demanda

412

752

756

767

785

808

836

864

893

925

Capacidade

1.523

1.523

1.525

1.527

1.531

1.535

1.538

1.542

1.545

1.549

Demanda

862

870

962

1.064

1.147

1.203

1.243

1.283

1.322

1.362

Capacidade

1.609

1.486

1.474

1.468

1.452

1.430

1.400

1.369

1.338

1.309

Demanda

390

488

516

574

631

679

721

764

807

849

Capacidade

102

273

264

245

233

231

239

246

251

254

Demanda

17

80

83

86

91

101

115

131

147

163

Capacidade

1.878

1.451

1.514

1.602

1.708

1.827

1.956

2.074

2.177

2.265

Demanda

184

186

201

223

254

291

334

379

425

470

Capacidade

1.558

1.870

1.902

1.931

1.941

1.929

1.894

1.858

1.829

1.801

Demanda

152

240

252

269

288

307

324

340

357

374

Capacidade

243

196

191

178

166

157

151

146

141

136

Demanda

59

64

67

70

72

75

78

81

85

88

Capacidade

596

597

595

594

595

597

598

597

597

596

Demanda

115

132

139

149

158

168

177

186

195

204

Capacidade

538

570

568

557

537

511

477

441

406

373

Demanda

285

336

382

431

479

522

564

605

647

688

Capacidade

137

102

93

83

77

74

73

72

70

66

Demanda

73

60

62

65

69

76

87

99

111

123

Capacidade

732

732

732

732

732

732

732

716

674

632

Demanda

228

250

269

295

322

347

371

395

419

443

Capacidade

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

Demanda

94

111

132

152

162

169

174

179

184

189

15,00%

24

Navios de
cruzeiro

Concentrado de zinco
(mil t)

2020

Sal (mil t)

364

TPA –
Esmapa, TPA,
Navios de Armazém 3 (parte) e
Armazém 4
cruzeiro

Produtos siderúrgicos des. (mil t)

18,14%

3,5

2C12

Produtos siderúrgicos emb. (mil t)

2017

Gesso (mil t)

Contêineres

2C11 e 2C12

Trigo
(mil t)

2,87%

2

TLC

2C21 e 2C22

Contêiner
(mil TEU)

Ferro-gusa
(mil t)

TG2

TCO T2 –
MultiRio

Carga

Demanda vs.
capacidade
de cais

3,5

364

24

65%

Veículos
(mil unidades)

Outras cargas gerais emb. (mil t)

Outras cargas gerais des. (mil t)

40,89%
Químicos e derivados
(mil t)

3,5

Tabela 2 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do Porto do Rio de Janeiro
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

150

24

75%

12,64%
Passageiros
(nº de atracações)

Tabela 3 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do Porto do Rio de Janeiro
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Destacam-se os seguintes aspectos acerca do atendimento à demanda no cais e na armazenagem para

S

as cargas movimentadas no Porto do Rio de Janeiro:

•

•

Trigo: a partir de 2020, considera-se o início das operações do TTRJ, aumentando a capacidade
de cais do trecho TT1 para 1,4 milhão de t. Posteriormente, a capacidade de cais para o trigo
apresenta um comportamento de queda, devido ao crescimento da demanda de outras cargas
movimentadas no TT2, como concentrado de zinco e gesso, que passam a ocupar gradualmente
uma maior parte do tempo disponível desse trecho de cais.

N

3

Outras cargas gerais:

•

•
•

L

O

44

A capacidade de movimentação de outras cargas gerais reduz ao longo do horizonte de análise
em decorrência do aumento da movimentação de contêineres no Terminal da MultiRio,
carga que possui prioridade de atracação, o que acaba reduzindo as horas disponíveis à
movimentação de carga geral. Desse modo, espera-se um déficit de capacidade de cais, para
ambos os sentidos de movimentação de outras cargas gerais, a partir do ano de 2040.
Considerando que o tempo médio de estadia é de dez dias para carga geral, conforme
informado pelo Terminal MultiRio, e que a movimentação de carga geral atingirá 124,8 mil
toneladas em 2060, será necessário ter a disposição de no mínimo 3.427 t de capacidade
estática para atender essa demanda.

Concentrado de zinco: embora a capacidade de cais mostre-se suficiente para atender à
demanda projetada, o concentrado de zinco é mantido no armazém lonado com capacidade
estática de 25 mil t. O tempo médio de estadia da carga é de 25 dias, o que resulta em uma
capacidade dinâmica de 364 mil t/ano, a qual é suficiente para atender à demanda até 2049,
a partir de quando é previsto um déficit de capacidade de armazenagem. Sugere-se, então, a
realização de estudos para propor uma solução para esse déficit.
Não estão previstos déficits de capacidade de cais e de armazenagem para as movimentações

4

2
1

5

46 m
LEGENDA
Píer discreto em forma de “T”

Tanques
1. Bacia da Shell Química 3. Bacia de aditivos
2. Bacia do A195
4. Morro de Lubrificantes

5. Campo de Lubrificantes

Figura 6 – Estrutura de acostagem e armazenagem do Terminal Marítimo Ponte do Thun
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do
Terminal Marítimo Ponte do Thun estão apresentados na Tabela 4.

de contêineres, trigo, granéis sólidos minerais, produtos siderúrgicos, veículos, e químicos
e derivados de petróleo em todo o horizonte de planejamento no Porto do Rio de Janeiro.
As movimentações de navios de passageiros também não devem apresentar déficit de
capacidade de cais em nenhum dos cenários analisados.

TERMINAL MARÍTIMO PONTE DO THUN

Trecho
de cais

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base

Ponte do Thun

Derivados de petróleo (exceto GLP)

In-out (h)

Dias
disponíveis

1

Índice de
ocupação
admissível

Horas
disponíveis

364

24

Índice de
ocupação
observada

65%

4%

Tabela 4 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Terminal Marítimo Ponte do Thun
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Terminal Marítimo Ponte do Thun está

A Tabela 5 apresenta a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial e

exibida na Figura 6.

a capacidade de cais calculada para o Terminal, considerando os parâmetros descritos
anteriormente. Observa-se que, durante todo o horizonte de planejamento, não haverá
déficit de capacidade de movimentação no cais no Terminal Marítimo Ponte do Thun.
Carga
Derivados de petróleo
(mil t)

Demanda vs.
capacidade
de cais

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

Demanda

56

56

63

67

70

73

76

79

81

84

Tabela 5 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do Terminal Marítimo Ponte do
Thun Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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O Terminal informou que a capacidade dinâmica de armazenagem é de 108 mil t por ano, resultando

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do

em um tempo médio de estadia da carga de cerca de três meses, o que é suficiente para atender à

Ilha Terminal e do TUP Cosan estão apresentados na Tabela 6.

demanda durante todo o horizonte de planejamento.

TERMINAL MARÍTIMO PONTE DO THUN
A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Ilha Terminal e do TUP Cosan está
exibida na Figura 7.

N

O

Trecho
de cais

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base

Ilha Terminal e
TUP Cosan

Derivados de petróleo (exceto GLP)

In-out (h)

Dias
disponíveis

121

Índice de
ocupação
admissível

Horas
disponíveis

364

24

Índice de
ocupação
observada

65%

37%

Tabela 6 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Ilha Terminal e TUP Cosan
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

L

S

A Tabela 7 apresenta a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial
e a capacidade de cais calculada para o Ilha Terminal e TUP Cosan, considerando os
parâmetros descritos anteriormente. Observa-se que, durante todo o horizonte de
planejamento, não haverá déficit de capacidade de movimentação no cais no Ilha
Terminal e no TUP Cosan.

Carga
Derivados de petróleo emb. (mil t)

Derivados de petróleo –
des. (mil t)

Demanda vs.
capacidade
de cais

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

27

29

30

32

33

35

37

39

41

43

Demanda

16

18

20

23

25

28

30

33

36

39

Capacidade

717

724

721

716

716

712

709

706

704

700

Demanda

424

454

480

509

536

560

582

603

625

646

Tabela 7 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do Ilha Terminal e TUP Cosan
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em relação à armazenagem, a área analisada possui ao todo 90 tanques, sendo 55 tanques
na área do TUP Cosan e 35 tanques na área do Ilha Terminal. A partir da capacidade estática
dos tanques de cada terminal e das suas respectivas movimentações previstas ao longo
do horizonte de planejamento, tem-se que para suprir a demanda projetada até 2060, é
necessária a redução dos atuais 36,7 dias para 23 dias no tempo de estadia médio para o
TUP Cosan, aumentando de 9,9 para 16 giros anuais da carga armazenada e, para o Ilha
Terminal, aumento de 2,4 para 3,6 giros anuais.

TERMINAL AQUAVIÁRIO DA ILHA D´ÁGUA
A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Terminal Aquaviário da Ilha
d’Água está exibida na Figura 8.

100 m
LEGENDA
Tanques Cosan

Tanques Exxonmobil

Píer Discreto

Figura 7 – Estrutura de acostagem e armazenagem do Ilha Terminal e do TUP Cosan
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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N
O

1

PS-2

Derivados de petróleo (exceto
GLP)

15,4

364

24

75%

10%

PB

Derivados de petróleo (exceto
GLP)

1

364

24

75%

39%

L
S

PS-2

PS-1
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Tabela 8 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Terminal Aquaviário Ilha d’Água
Fonte: ANTAQ (2017b) e dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1

A Tabela 9 mostra a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial e a capacidade
de cais calculada para o Terminal Aquaviário da Ilha d’Água, tendo em vista os parâmetros descritos

Píer Secundário

anteriormente.
2

3

Carga
PP-2

PP-1

Demanda vs.
capacidade
de cais

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

94

94

96

98

100

101

102

103

104

107

Demanda

96

101

111

123

136

148

160

171

183

194

Capacidade

8.008

7.755

7.729

7.726

7.720

7.713

7.706

7.678

7.654

7.808

Demanda

7.864

8.134

8.702

9.460

10.269

11.026

11.748

12.460

13.173

13.886

Capacidade

6.977

7.088

7.165

7.224

7.263

7.304

7.345

7.375

7.403

7.347

Demanda

4.528

5.125

5.621

6.205

6.828

7.434

8.030

8.622

9.215

9.807

Capacidade

623

635

634

640

644

648

651

652

653

672

Demanda

472

533

576

636

700

762

821

879

937

996

Petróleo – emb. (mil t)

Petróleo – des. (mil t)

Píer Principal

3

Derivados de petróleo –
emb. (mil t)

2

PB-1

Derivados de petróleo –
des. (mil t)

PB-2

Tabela 9 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do Terminal Aquaviário da Ilha d’Água
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
400 m

Píer de Barcaças

Tanto no fluxo de desembarque como no de embarque de petróleo, é previsto déficit de

LEGENDA
Estruturas de acostagem

capacidade de cais a partir do ano de 2020.

Berço

Figura 8 – Infraestrutura de acostagem do Terminal Aquaviário da Ilha d’Água
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para os derivados de petróleo, nota-se que a capacidade dessas operações aumenta cerca de 300 mil
t entre o ano-base e 2035, motivada pelo aumento da representatividade da carga nos berços onde

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do Terminal

é movimentada. Apesar disso, é previsto déficit de capacidade de cais em relação à projeção de

Aquaviário da Ilha d’Água estão apresentados na Tabela 8.

demanda tendencial a partir do ano de 2040.

Trecho
de cais

Berço

In-out (h)

Dias
disponíveis

Horas
disponíveis

Índice de
ocupação
admissível

Índice de
ocupação
observada

PP-1

Petróleo e derivados de
petróleo (exceto GLP)

6,2

PP-2

Petróleo e derivados de
petróleo (exceto GLP)

6,2

364

24

75%

59%

PS-1

Derivados de petróleo (exceto
GLP)

6,1

364

24

75%

59%

364

24

75%

79%

Em relação ao atendimento da demanda na armazenagem, a operação de petróleo é de carga e descarga
diretas com a Reduc, não havendo armazenamento nas instalações do Terminal. A mesma possibilidade
existe para os derivados de petróleo. Para essas cargas, tem-se que para atender à demanda projetada até
o fim do horizonte de planejamento, considerando a atual infraestrutura de armazenagem, é necessária a
redução do tempo de estadia de 8 (estimado para o ano-base) para cerca de 3 dias.

50
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TERMINAL FLEXÍVEL DE GNL DA BAÍA DE GUANABARA
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TERMINAL AQUAVIÁRIO DE ILHA REDONDA

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Terminal Flexível de GNL da Baía de

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda

Guanabara está exibida na Figura 9.

está exibida na Figura 10.
N

O

O

1
S

S
Berço
PG-2

150 m

N

L

L

Berço
PG-1

1

Figura 9 – Estrutura de acostagem do Terminal Flexível de GNL da Baía de Guanabara
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do TUP estão
apresentados na Tabela 10.
Trecho
de cais
PP-1

Berço

In-out (h)

Petróleo e derivados de
petróleo (exceto GLP)

6,2

Dias
disponíveis
364

Horas
disponíveis

Índice de
ocupação
admissível

24

75%

Índice de
ocupação
observada
79%

Tabela 10 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Terminal Flexível de GNL da Baía de Guanabara
Fonte: ANTAQ (2017b) e dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A capacidade de cais instalada no Terminal é exposta na Tabela 11. Devido ao caráter estratégico do
Terminal Flexível de GNL para o abastecimento de GNL no País e, consequentemente, à ausência de
projeção de demanda e frota para o Terminal, a capacidade de cais foi calculada apenas para o ano-

60 m
LEGENDA
Esferas

Tanques

Píer discreto

Dólfins

Figura 10 – Estrutura de acostagem e armazenagem do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda Fonte: ANTAQ (2017b).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

base do estudo.
Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do Terminal
Aquaviário de Ilha Redonda estão apresentados na Tabela 12.
Carga

Capacidade de cais (2017)

GLP (desembarque)

1.966.000 t

GLP (embarque)

1.955.000 t

Tabela 11 – Capacidade de cais do Terminal Flexível de GNL da Baía de Guanabara
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Trecho
de cais

Berço

Ilha Redonda

GLP

In-out (h)
4,4

Dias
disponíveis

Horas
disponíveis

364

24

Índice de
ocupação
admissível

Índice de
ocupação
observada

65%

27%

Tabela 12 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda
Fonte: ANTAQ (2017b) Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Tabela 13 expõe a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial e a capacidade
de cais calculada para o Terminal Aquaviário de Ilha Redonda, considerando os parâmetros descritos

52
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anteriormente. Observa-se que, durante todo o horizonte de planejamento, não haverá déficit de
capacidade de movimentação no cais no Terminal Aquaviário de Ilha Redonda.

Carga

Demanda vs.
capacidade
de cais

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

45

44

45

45

45

45

46

46

46

46

Demanda

20

22

24

26

29

32

34

37

39

42

Capacidade

253

258

257

257

257

256

256

256

256

256

Demanda

112

126

137

150

165

179

193

206

220

233

GLP – emb. (mil t)
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Trecho
de cais

Berço

Ilha Redonda

GLP

In-out (h)

Dias
disponíveis

4,4

Índice de
ocupação
admissível

Horas
disponíveis

364

24

Índice de
ocupação
observada

65%

27%

Tabela 14 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Terminal Marítimo Braskem
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Tabela 15 expõe a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial e a capacidade
de cais calculada para o Terminal Marítimo Braskem, considerando os parâmetros descritos
anteriormente.

GLP – des. (mil t)

Tabela 13 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Com relação à capacidade de armazenagem, estima-se que a partir de 2030 o Terminal precisará operar

Carga
Químicos – Longo curso
(mil t)

com tempo médio de estadia de 5,5 horas para atender à demanda projetada, considerando que 30%
do total do GLP movimentado no Terminal é operado diretamente com a Reduc, ou seja, não utiliza as
instalações de armazenagem do TUP.

TERMINAL MARÍTIMO BRASKEM

Químicos – Cabotagem
(mil t)

Demanda vs.
capacidade
de cais

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

31

31

31

32

32

32

32

32

33

33

Demanda

18

18

20

23

26

29

31

34

37

40

Capacidade

198

198

196

195

193

192

191

190

189

188

Demanda

113

118

128

142

157

172

186

200

213

227

Tabela 15 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do Terminal Marítimo Braskem Elaboração:
Ministério da Infraestrutura (2019)

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Terminal Marítimo Braskem é exibida

Nota-se que a capacidade de cais para as operações de desembarque de produtos químicos é suficiente

na Figura 11.

para atender à demanda até o ano de 2045, esperando-se déficit de capacidade a partir de 2050.
Em relação à armazenagem, as operações de produtos químicos são realizadas com envio direto da

N
O

L

carga por dutos à planta produtiva da Braskem em Duque de Caxias.

S

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

BRRJ0190203

600 m

Figura 11 – Estrutura de acostagem do Terminal Marítimo Braskem
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do Terminal
Marítimo Braskem estão apresentados na Tabela 14.
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TERMINAL PORTUÁRIO WELLSTREAM

Carga
Produtos siderúrgicos emb. (mil t)

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do TPW está exibida na Figura 12.
N

Produtos siderúrgicos –
des. (mil t)

O
L

2

55
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Demanda vs.
capacidade
de cais

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

36,7

38,5

38,1

37,7

37,3

36,9

36,5

36,2

35,9

35,6

Demanda

17,0

19,5

21,4

23,8

26,4

28,9

31,3

33,7

36,1

38,5

Capacidade

12,4

11,8

12,0

12,2

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,8

Demanda

5,7

6,0

6,8

7,7

8,8

9,8

10,8

11,8

12,8

13,8

Capacidade

4,4

4,2

4,1

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,3

Demanda

2,0

2,1

2,3

2,5

2,8

3,1

3,5

3,9

4,3

4,7

Capacidade

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

Demanda

1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,9

2,2

2,4

2,6

S

Outros minérios, metais e
pedras - emb. (mil t)
1

A

Outros minérios, metais e
pedras - des. (mil t)

B

Tabela 17 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais do TPW
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 TPW:

88 m

•

LEGENDA
Píers

Pátios

1. Píer Bardela
2. Píer Caximbau

A. Pátio Bardela
B. Pátio Caximbau

Cestos de armazenagem
Tanques

Dolfins

Figura 12 – Estrutura de acostagem e armazenagem do TPW
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

•

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do TPW estão
apresentados na Tabela 16.
Trecho
de cais
TPW

Berço
Produtos siderúrgicos e outros
minérios, metais e pedras

In-out (h)
0,5

Dias
disponíveis
364

Horas
disponíveis
24

Índice de
ocupação
admissível
65%

Índice de
ocupação
observada
30%

Tabela 16 – Parâmetros de cálculo da capacidade do TPW
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Considerando a produtividade de 23 t/h para o fluxo de embarque, nota-se que é previsto déficit
de capacidade de cais apenas no ano de 2055. Tal situação pode ser solucionada com a realização
de operações mais eficientes, visto que já foram observadas operações com produtividade na
faixa de 50 t/h. O mesmo fenômeno é observado no fluxo de desembarque, o qual apresentou a
produtividade média de 9 t/h.
Apesar da existência de estruturas de armazenagem no Terminal, por conta da natureza de
operação, na qual a carga abastece a planta fabril após o desembarque ou é embarcada
diretamente desta, a capacidade de armazenagem não se identifica como um gargalo às
operações do Terminal.

ACESSO AQUAVIÁRIO
Os acessos ao Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói podem ser divididos entre os canais
denominados Santa Cruz, Cotunduba, Principal, Porto do Rio de Janeiro e São Lourenço, cujas principais
características estão detalhadas na Tabela 18.

A Tabela 17 apresenta a comparação entre a demanda projetada no cenário tendencial e a capacidade
de cais calculada para o TPW, considerando os parâmetros descritos anteriormente.
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Canal de acesso

Extensão (m)

Largura Profundidade
Calado Máximo
mínima (m)
mínima (m) Recomendado (CMR) (m)2

Santa Cruz

5.600

474,7

-

12,6

Cotunduba

5.670

205,7

20,0

15,85

17.220

200,0

21,5

15,85 + maré

8.350

126,3

-

15,0

Cais Comercial 01

930

176,2

-

Cais Comercial 02

1.200

181,5

-

750

128,8

-

13,5 + maré (máximo 14,3)

140,0

10,9

10,3

70,0

11,0

7,4

84,0

6,0

7,1 + maré

Principal
Porto do Rio de Janeiro

Porto do Rio
de Janeiro

10,1 + maré (máximo 10,9)

Tecon
TPEM

São Lourenço

TUP Estaleiro Brasa

1.600

Porto de Niterói e TUP Mac Laren Oil

COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

Durante o ano-base (2017), o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói recebeu um
total de 4.452 acessos, distribuídos da seguinte forma (ANTAQ, 2017a):

•
•
•
•
•
•
•

3.226 acessos ao Porto do Rio de Janeiro
77 acessos ao TUP Cosan e Ilha Terminal
1.036 acessos ao Terminal Aquaviário da Ilha d’Água
39 acessos ao Terminal Aquaviário da Ilha Redonda
33 acessos ao Terminal Marítimo Braskem
11 acessos ao Terminal Marítimo Ponte do Thun
30 acessos ao TPW.

Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Complexo Portuário,
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

Tabela 18 – Características do canal de acesso ao Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017), Brasil (2012a), Brasil (2019) e CDRJ (2017).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

da evolução dos portes observados atualmente no setor portuário, e também de acordo
com a visão dos diversos players do setor.

A Figura 13 apresenta os canais de acesso ao Complexo Portuário.
Os TUPs Brasco, TPEM, UTC Engenharia, Estaleiro Brasa, Estaleiro Camorim, Estaleiro
N
O

Renave, Ilha Comprida e Briclog não foram considerados nas análises de demanda
L

S

e capacidade do acesso devido ao baixo número de atracações realizadas em suas
instalações durante o ano-base (2017), o que não permite uma análise fidedigna dos
acessos das embarcações.
Destacam-se as seguintes tendências verificadas:

•

Porto de Niterói

Porto do Rio de Janeiro

•
•

Local de embarque de práticos Alfa

4 km

•

Local de embarque de práticos Beta

LEGENDA
Acessos derivados do Canal Principal

Canal de Acesso São Lourenço

Canal de Acesso Principal

Canais de Acesso ao Porto de Rio de Janeiro

Canal de Acesso de Santa Cruz

Canal de Acesso de Cotunduba

Figura 13 – Estrutura de acostagem e armazenagem do TPW
Fonte: Google Earth (2018) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Porto Organizado

•

Porto do Rio de Janeiro: crescimento da incidência de embarcações de maior porte
para as movimentações de carga geral, granéis sólidos e contêineres, além da
manutenção do perfil da frota observado para os granéis líquidos combustíveis e
químicos e para veículos.
TUP Cosan: crescimento da frota, com aumento da incidência de navios Handymax.
Terminal Aquaviário Ilha d’Água: para as movimentações de petróleo, espera-se a
redução da frota da classe Handymax acompanhada do crescimento das classes
Panamax e Suezmax. Apesar disso, a predominância do Aframax deve manter-se. Já
para os derivados de petróleo, a tendência é de diminuição das classes Handysize, em
paralelo ao crescimento das classes Handymax, Panamax e Aframax.
Terminal Flexível de GNL da Baía de Guanabara: manutenção do perfil da frota
observado, da classe Panamax.
Manutenção do perfil da frota observado, da classe Handysize, para o Ilha Terminal,
Terminal Aquaviário de Ilha Redonda, Terminal Marítimo Braskem, Terminal CCPN,
TPW e TUP Mac Laren Oil.
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•
•

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 Complexo Portuário do Rio de

•

Janeiro e Niterói estão sujeitos a regras e premissas. As principais características e regras do canal de
acesso estão listadas a seguir.

•

Restrições de acesso ao Complexo Portuário do Porto do Rio de Janeiro e Niterói:

•

•
•
•
•

•

•

As velocidades máximas por trecho (válido nos dois sentidos) são:

•
•
•

Início do canal – Ilha da Boa Viagem: 10 nós

Ponte Presidente Costa e Silva – Terminais: 8 nós.

A navegação noturna de embarcações com calado superior a 11,3 m não é permitida.
Em toda a extensão do canal de acesso Cotunduba, bem como na região de convergência
entre os canais de acesso Cotunduba e Santa Cruz, não são permitidos cruzamentos e
ultrapassagens, configurando, dessa forma, uma monovia.
Os navios que trafegam pela Ponte Rio-Niterói podem passar tanto pelo vão central da ponte
quanto por suas adjacências.
O tráfego sob a ponte de navios com Tonelagem de Porte Bruto (TPB) acima de 40 mil, mesmo
sem restrições operacionais, será obrigatoriamente feito pelo vão central. Navios petroleiros,
propaneiros e químicos, assim como qualquer outra embarcação com porte entre 5 mil TPB e
40 mil TPB, sem restrições ou limitações operacionais transportando carga perigosa, podem
trafegar pelos vãos adjacentes ao vão central.

•

Restrições de manobra ao canal de acesso ao Porto do Rio de Janeiro:

•
•
•

•
•
•

A velocidade máxima é de 4 nós.
A navegação no período noturno é permitida.
O Calado Máximo Recomendado (CMR), a depender dos destinos, é:

•
•
•
•
•
•

Cais Comercial: 10,1 m + 0,7 m de maré entre os cabeços 36 e 129; 7,5 m + 1 m de maré no restante do cais
Cais de São Cristóvão: 8,2 m + 0,8 m de maré
Aproximação ao Berço 2R12: 12,5 m + 0,5 m de maré

Restrições de manobras no acesso ao TUP Cosan e ao Ilha Terminal:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ilha da Boa viagem – Ponte Presidente Costa e Silva: 7 nós

•

•
•
•
•
•
•
•

A velocidade máxima é de 8 nós.
A navegação no período noturno é permitida, entretanto, as manobras de atracação e
desatracação não são permitidas.
O LOA é restringido em 216 m.
A boca é restringida em 35 m.
O porte das embarcações é restringido em 38 mil TPB.
O CMR é de 8,5 m.
Não são permitidos cruzamentos e ultrapassagens para navios com boca acima de 25 m.

Restrições de manobras no acesso ao Terminal Aquaviário da Ilha d’Água:

•
•
•
•

Canal de acesso de Santa Cruz: 12,6 m + maré.

As embarcações do tipo porta-contêiner, quando utilizarem o Canal de Santa Cruz, poderão
demandar o Canal Varrido durante as manobras diurnas sem restrições de calado.
A manobra de entrada ou saída de embarcação, destinada ou procedente do Cais de São
Cristóvão, com calado máximo igual ou inferior a 7,5 m + 1 m, será realizada pelo canal de
acesso do Cais Comercial.
A entrada ou saída de embarcações destinadas ou procedentes do Cais de São Cristóvão, através
do canal de acesso aos terminais de contêineres e Ro-Ro, será permitida desde que o calado
máximo seja de 8,2 m + 0,8 m de maré; o LOA (do inglês – Length Overall) não ultrapasse 100
m; e a boca não ultrapasse 24 m. Além disso, terão prioridades de manobra as embarcações
destinadas ou procedentes dos terminais de contêineres e Roll-on/Roll-off (Ro-Ro).

A velocidade máxima é de 10 nós.
As manobras de atracação e desatracação são limitadas ao período diurno (entre o nascer e o
pôr do sol), devendo as manobras iniciarem nas marés vazantes.
O LOA é restringido em 190 m.
A boca é restringida em 35 m.
O porte das embarcações é restringido em 45 mil TPB.
O CMR é de 9 m.
Não são permitidos cruzamentos e ultrapassagens, configurando, então, uma monovia.
As manobras de atracação de navios com calado acima de 8,0 m deverão ser executadas logo
após a preamar.

Restrições de manobras no canal de acesso ao Terminal Aquaviário de Ilha Redonda:

Aproximação ao Berço 2R11: 12,2 m + 0,3 m de maré
Canal de acesso de Cotunduba (Canal Varrido): 15,85 m + maré. Nesse caso, são permitidas manobras
apenas no período diurno

O LOA das embarcações autorizadas a operar nos terminais de contêineres e Ro-Ro é de 349 m.
O canal de acesso aos berços 2R11, 2R12, 2C21, 2C22, 2C11 e 2C12 poderá ser demandado por
embarcações com boca de até 48,5 m e LOA de até 334 m. Para navios de 334,1 m até 349 m de
LOA, a boca máxima é de 45,9 m.
Quando os terminais de contêineres forem o destino, não são permitidos cruzamentos e
ultrapassagens, configurando, então, uma monovia. Nesse caso, a preferência de navegação é
para o navio que esteja saindo do Terminal.

•

•

A velocidade máxima é de 8 nós.
A navegação no período noturno é permitida, entretanto, as manobras de atracação e
desatracação não são permitidas.
Quando o berço de destino for o PP-1, as manobras noturnas (até três horas antes do pôr do
sol e até uma hora antes do nascer do sol) estão limitadas para navios com calado menor que
11,6 m. Manobras demandando o canal de acesso estão limitadas para navios com calado
menor que 15,9 m.
Quando o berço de destino for o PP-2, as manobras de atracação e desatracação podem ser
realizadas no período diurno e estão limitadas para navios com calado menor que 12,2 m
e porte de até 60 mil TPB. Para navios com mais de 60 mil TPB e menos do que 90 mil TPB,
o calado fica limitado a 12,8 m. As manobras de navios entre 90 mil TPB e 105 mil TPB só
poderão ocorrer no período diurno.
O CMR para giro na bacia de evolução vai depender do porte do navio, a saber:

•
•
•

Navios de até 35 mil TPB: CMR limitado em 5,8 m
Navios de até 105 mil TPB: CMR limitado em 12 m
Navios de até 135 mil TPB: CMR limitado em 17 m.

Não são permitidos cruzamentos e ultrapassagens para navios com boca acima de 25 m.
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•

•

•

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.

Restrições de manobras no acesso ao Terminal Marítimo Braskem:

•
•
•
•
•
•

A velocidade máxima é de 8 nós.
As manobras no Terminal são limitadas ao horário das 7:00 às 15:00, durante o horário normal
de expediente, e até às 16:00, no horário de verão.
O LOA é restringido em 134,4 m.
A boca é restringida em 19 m.
O CMR é de 8,4 m.
Não são permitidos cruzamentos e ultrapassagens, configurando, então, uma monovia.

Restrições de manobras no acesso ao Terminal Marítimo Ponte do Thun:

•
•
•
•
•
•
•

A velocidade máxima é de 6 nós.
A navegação noturna não é permitida.
O LOA é restringido em 206 m.
O porte do navio é de até 40 mil TPB.
O Terminal pode operar navios-tanque totalmente carregados de, no máximo, 15 mil TPB.
O CMR é de 8,5m.
Não são permitidos cruzamentos e ultrapassagens, configurando, então, uma monovia.

•

Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem investidos e
das velocidades médias informadas por meio de questionário on-line.

Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário do Rio de
Janeiro e Niterói são apresentados e descritos na Figura 14 e no texto que a segue.
N
O

L
S

3

4

5

processos implementados no modelo de simulação:

•
•
•
•

A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em razão da posição
geográfica do Complexo Portuário, e a média obtida foi de 12 horas. Adotou-se esse valor como a
duração do período diurno.
Foi estipulado, como fator de segurança, um espaçamento de 1 milha náutica entre duas
embarcações em um determinado trecho, navegando no mesmo sentido.
As componentes harmônicas, utilizadas para o cálculo da maré, foram obtidas das Tabelas 190,
191, 196, 200, 201 e 202 da Fundação de Estudos do Mar (Femar) para as estações maregráficas do
Complexo Portuário (FEMAR, [20--]).
A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta T_Tide
(PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). À vista disso, são estabelecidos os períodos de enchente
e o nível da maré.
A maré meteorológica não é considerada no modelo, somente a maré astronômica.
O CMR na baixa-mar e na preamar é definido pela Autoridade Portuária. No modelo de simulação,

2
3

3 km

Porto de Niterói
Porto do Rio de Janeiro

5

TPW

Porto de Niterói

Porto do Rio de Janeiro

Ponto de Embarque do Prático

Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a respeito dos

1

2

•

As manobras de atracação e desatracação para navios com LOA entre 121 m e 158 m são
limitadas ao período diurno, devendo a manobra iniciar nas marés vazantes.
As manobras de atracação de navios, com calados próximos ao máximo permitido,
considerando a altura da maré, devem ser sempre executadas durante a preamar,
preferencialmente, no período diurno.
O LOA é restringido em 200 m.
O porte do navio é de até 5 mil TPB.
O CMR é de 6,4 m acrescido da metade da altura da maré na hora da manobra, sendo o limite
máximo de acréscimo em 0,5 m, de modo a não ultrapassar 6,9 m de calado em nenhuma
hipótese.

1

2

4

•
•
•

•

Terminal Marítimo Braskem

Terminal Marítimo Braskem

Restrições de manobras no acesso ao TPW:

•

•
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3 km

5 km

LEGENDA
Canal Principal

Canal do Cais Comercial 02

Acesso

TUP

Canal de Santa Cruz

Canal do Tecon

Canal de acesso ao
Porto do Rio de Janeiro

Canal de acesso
São Lourenço

Canal do Cais Comercial 01

Fundeadouros

1. ao Terminal de Ilha Redonda
2. ao Terminal da Ilha d’Água
3. ao TUP Cosan e Ilha Terminal
4. ao Terminal Ponte do Thun
5. de Wellstream

1. Ilha Redonda
2. Ilha da Água
3. TUP Cosan
4. Ilha Terminal
5. Ponte do Thun

Figura 14 – Processo implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Porto Organizado
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1. CHEGADA DE NAVIOS

•

•
•

•

•

A chegada de navios é um processo
estocástico representado por uma
distribuição exponencial, conforme o
tempo estimado entre as chegadas de
navios em cada um dos terminais.
É atribuído um terminal de destino ao
navio recém-chegado de acordo com a
mercadoria por ele movimentada.
De acordo com o terminal de destino
demandado e as mercadorias nele
movimentadas, o perfil da frota (atual ou
projetado) definido para cada terminal
determina os percentuais de cada classe de
navio que demanda o Complexo.
Além do terminal, da mercadoria e da
classe, para cada navio são determinadas
suas dimensões. A primeira e a segunda
dimensão a serem estabelecidas são
a boca e o comprimento do navio,
respectivamente, definidas através de uma
distribuição discreta, a partir dos acessos
realizados ao Complexo durante o anobase.
A seguir, é definido o calado. Essa definição
é feita a partir dos calados observados dos
navios que acessaram o Complexo durante
o ano-base.

2. VERIFICAÇÕES PARA ATRACAÇÃO NOS
BERÇOS

•

•

Nessa etapa são verificados os trechos
do canal de acesso pelo qual o navio
deverá navegar até chegar ao terminal de
destino, bem como as regras às quais está
submetido durante a navegação.
Antes de iniciar a navegação, é verificado o
nível da maré disponível ao longo do trecho

a ser percorrido. Caso o nível da maré não
permita a navegação, o navio aguarda nos
fundeadouros pelo momento em que essa
navegação seja possível.

•

•

•

Se a área de evolução estiver disponível,
são verificadas as exigências específicas
para atracação no terminal de destino, e
os navios prosseguem a navegação em
direção ao terminal.
Caso não seja permitida a atracação
por algum dos critérios citados, o navio
aguarda nos fundeadouros e busca o
próximo intervalo de tempo em que a
manobra de atracação será permitida, e
então repete as verificações do passo 2.

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao Complexo Portuário
do Rio de Janeiro e Niterói está representado no fluxograma da Figura 15.

ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

Canal
de acesso

Se os critérios forem atendidos, quando
o navio chega ao terminal de destino,
ele efetua o giro (tempos estimados e
apresentados nas seções seguintes), de
modo que o giro possa ser realizado antes
da atracação.

Veriﬁcação
para atracação
no terminal
de destino
Permissão
para navegar
até o terminal
de destino?

•

Uma vez nos berços, os navios aguardam e
verificam as condições para desatracação
dos respectivos terminais de destino, bem
como a disponibilidade do trecho do canal
que será navegado.
Caso não seja permitida a desatracação,
o navio aguarda no berço até que as
condições para desatracação sejam
atendidas.

Não

Espera no
fundeadouro

Navegação até a
saída

Sim

BERÇOS

•

SAÍDA

CHEGADA

3. VERIFICAÇÃO PARA DESATRACAÇÃO DOS

•
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Navegação até o
terminal de
destino

Bacia de
evolução

Manobra para
desatracação

Manobra para
atracação

Caso seja permitida a desatracação e a
navegação, o navio segue para o canal
externo, deixando o modelo de simulação.
Atracação

Permissão
para sair do
berço?

Operações
de cais

Terminal
de destino

Sim

Desatracação

Não
Espera

Figura 15 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – acesso aquaviário ao Complexo Portuário do Rio de
Janeiro e Niterói Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao

Produto

Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói pode ser verificada no Gráfico 6.

Acessos ao Complexo Portuário
(navios)

7957
7168
6517

7.000
5.000
3.000

Ferrovia

Dutovia e correia

2017

2060

2017
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Expedição

100,00%

100,00%

-

-

-

-
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100,00%

100,00%

-

-

-

-
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10,00%
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90,00%

-

-

Químicos e derivados de
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Expedição
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-

-

47,00%
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85,00%

85,00%

-

-

15,00%
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100,00%

100,00%

-

-

-

-

Trigo

Expedição

100,00%

100,00%

-

-

-

-

Expedição

100,00%

100,00%

-

-

-

-

Recepção

100,00%

100,00%

-

-

-

-

Veículos

3604

Rodovia
2060

Produtos siderúrgicos

9.000

Sentido

2017

Gesso

11.000
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Ilha Terminal
1.000
2015

2020

Demanda otimista
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Gráfico 6 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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As cargas movimentadas no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói 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
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A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação portuária, pois é por
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meio de rodovias e ferrovias que as mercadorias expedidas pelo Complexo Portuário do Rio de Janeiro e
Niterói ou com destino a ele são escoadas.

TUP Estaleiro Renave
Químicos e derivados de
petróleo
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100,00%
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(*) Os percentuais de participação dos modais não resultam em 100% devido à operação de transbordo, ou seja, o produto é recepcionado
na instalação portuária por meio de navegação de longo curso ou cabotagem, além de ser expedido por esses meios. Assim, como não são
movimentados por meio dos modais de transporte terrestres, tais volumes e percentuais não são apresentados.
Tabela 19 – Divisão modal atual (2017) e futura (2060) – cenário tendencial Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da
aplicação de questionário on-line (2018), ANTAQ (2017b), ANTT (2018a) e CDRJ (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

ACESSO RODOVIÁRIO
HINTERLÂNDIA
A hinterlândia do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói é composta pelas rodovias BR-040, BR-116,

O modal dutoviário é o mais utilizado e é responsável por 63% do volume movimentado no Complexo

BR-101 e pela Rod. Raphael de Almeida Magalhães (BR-493), conhecida como Arco Metropolitano, por onde

Portuário em 2017, seguido pelo modal rodoviário (26%), enquanto que as ferrovias são utilizadas,

as cargas com origem no Complexo Portuário ou destino a ele são transportadas.

atualmente, em 7,2% dos fluxos.
Foi realizada uma análise dos Níveis de Serviço (LOS – do inglês, Level of Service) utilizando a metodologia do
Observa-se, por meio da Tabela 19, que o modal dutoviário se manterá como aquele de maior

Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o cenário atual estão exibidos

participação na divisão modal ao final do horizonte de planejamento, com um percentual de 59,5% no

na Figura 16.

cenário tendencial futuro. Já o modal rodoviário deve ser responsável por transportar 29,7% dos fluxos,
e o ferroviário, por 6,7%.
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De maneira geral, não são esperadas mudanças significativas na participação dos modais
nas movimentações das instalações portuárias, de forma que a divisão modal é influenciada
apenas pelas diferentes perspectivas de crescimento dos produtos movimentados pelo
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Figura 16 – Nível de Serviço no cenário atual: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Verificam-se distintas condições de trafegabilidade nos segmentos analisados na hinterlândia
do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. De maneira geral, os trechos mais
afastados das concentrações urbanas apresentam uma situação mais favorável, no que diz
respeito à fluidez do tráfego, quando comparados aos segmentos que perpassam locais mais

O

os LOS A, B e C, no entanto, na região próxima à Serra de Teresópolis, observa-se o LOS E, indicando
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A Figura 17 e a Figura 18 apresentam os LOS obtidos para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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que o volume do tráfego que circula pelo local está muito próximo da capacidade da via. Cabe salientar
apresentam pista dupla, fator que influencia negativamente nas condições de trafegabilidade do local,
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urbanizados, haja vista os eventuais conflitos gerados pelo compartilhamento da via entre o
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Figura 17 – LOS dos acessos rodoviários em 2020 e 2025: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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2045 o volume de veículos poderá estar próximo da capacidade viária na região, com LOS F, bem como
no segmento subsequente, em Magé (RJ), com LOS E. Até 2060, instabilidades também poderão ser
observadas no início de Serra de Teresópolis. Por sua vez, para os segmentos de pista simples, na Serra
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2060

de Teresópolis, observa-se a manutenção da situação instável apresentada no cenário atual (LOS E) até

Areal

Paraíba do Sul

meados de 2045.
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municípios de Niterói e São Gonçalo, caracterizando o esgotamento da capacidade do trecho. Por fim,
destaca-se que todos os segmentos analisados poderão apresentar os LOS E ou F até meados de 2045,
comprometendo o tráfego na região.
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Figura 18 – LOS dos acessos rodoviários em 2045 e 2060: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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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.
No entorno do Porto do Rio de Janeiro e do TUP Briclog, as condições de infraestrutura das vias,
em relação ao pavimento, são em sua maioria boas e regulares. Contudo, na maior parte das vias, a
sinalização encontra-se desgastada ou é inexistente. Verifica-se também que para quase todas as vias
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o conflito do tráfego urbano com o fluxo portuário é um fator de insegurança ao usuário, na medida

N

em que dificulta a trafegabilidade local e pode propiciar a ocorrência de acidentes. Para mitigar essas

O

interferências, alguns projetos estão sendo executados na região, como a construção da alça de ligação
entre a Ponte Rio-Niterói e a Linha Vermelha, além da implantação da Av. Portuária e da Via Alternativa,
os quais fazem parte do programa Porto do Rio do Século XXI.

L
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5
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1
4

Destaca-se também que as vias situadas no bairro do Caju não apresentam infraestrutura adequada

3

para o tráfego de veículos pesados, como é o caso da Rua General Gurjão. Ao longo delas, constata-se a
presença de caminhões estacionados e carretas abandonadas em suas margens.

TUP Cosan
Ilha
Terminal

As vias do entorno portuário utilizadas para acessar o Porto do Rio de Janeiro e o TUP Briclog são

13

apresentadas na Figura 19.
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15. Ponte Rio-Niterói (Entorno de Niterói)

A maioria das vias de acesso aos TUPs da Ilha do Governador apresenta condições regulares de

Porto Rio de Janeiro

conservação do pavimento e das sinalizações horizontais e verticais. Além disso, conforme fatores

3

5

apontados pelos usuários dessas vias, a maioria delas não possui geometria e infraestrutura adequada

8
2

1. Av. Brasil (BR-101)
2. Ponte Rio-Niterói
3. Av. Brigadeiro Trompowski

Figura 20 – Localização das vias de acesso aos TUPs da Ilha do Governador
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e Google Earth (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1

7

4

11

8

S

TUP Briclog

11

15

7

L

2 km

9

12

para o tráfego de veículos pesados, potencializando os desgastes do pavimento e das sinalizações,
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além da possibilidade de obstrução do tráfego durante as operações portuárias.
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Em Niterói, a região do entorno portuário abarca os acessos rodoviários das instalações do Porto
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Figura 19 – Vias do entorno do Porto do Rio de Janeiro e do TUP Briclog
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018), e Google Earth (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Na Ilha do Governador estão situados o TUP Cosan, Ilha Terminal e Terminal Marítimo Portuário
Ponte do Thun, os quais utilizam as vias de acesso identificadas na Figura 20.

de Niterói e dos TUPs: Mac Laren Oil, TPEM, Estaleiro Brasa, Estaleiro Camorim, Brasco, TPW,
Estaleiro Renave, CCPN e UTC Engenharia, os quais utilizam as vias identificadas na Figura 21 para
acesso às instalações portuárias. Salienta-se que, apesar de os TUPs Estaleiro Renave e CCPN estarem
localizados em uma ilha, ambos realizam movimentação rodoviária de cargas por meio de ferryboats.
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Por sua vez, as vias que dão acesso aos TUPs localizados na Ilha da Conceição apresentaram pavimento

17

e sinalização em estado de conservação variando de regulares a ruins. Ademais, localizadas em meio à

L

comunidade, as vias não possuem geometria e infraestrutura adequadas para o tráfego de veículos de
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cargas, afetando o fluxo local e gerando gargalos
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entorno portuário, não foi possível estimar o LOS dos acessos do entorno do Porto do Rio de Janeiro e

PORTARIAS DE ACESSO
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Devido à indisponibilidade de dados de contagem de tráfego para as vias e interseções existentes no
Niterói e dos TUPs do Complexo.
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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

4

públicas, prejudicando a fluidez do tráfego.
650 m

Para acessar o Porto do Rio de Janeiro, seus terminais arrendados e o TUP Briclog, os veículos
necessitam passar pelas portarias de acesso apresentadas na Figura 22. Nessas portarias são realizados
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2. Estaleiro Renave
3. TPW
4. UTC
5. Estaleiro Camorim

6. Brasco
7. Estaleiro Brasa
8. TPEM
9. Mac Laren Oil

os controles de entrada e de saída, tanto de pessoas e veículos (de carga e de passeio) quanto de
máquinas e equipamentos, quando necessário.
N

Figura 21 – Localização das vias do entorno do Porto de Niterói e TUPs adjacentes
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e Google Earth (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

TUP Briclog
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1
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O acesso às instalações portuárias no município de Niterói pode ser realizado pela Ponte Rio-Niterói,

1

pela Av. do Contorno (BR-101) ou pela Alameda São Boaventura (RJ-104) até à interseção dessas vias, a

Portaria do Caju

partir da qual os veículos optam por alternativas para cada uma das instalações.

8

1

2

2

7
5

2

Destaca-se que o Decreto nº 11.356/2013 (NITERÓI, 2013a) proibiu o tráfego de carga e descarga de

Portaria 32
4

veículos pesados nas principais vias e eixos viários do município de Niterói das 6:00 às 10:00 e das 16:00
às 20:00 nos dias úteis, e das 6:00 às 10:00 aos sábados. Nesses eixos e vias estão inclusas as avenidas

3

do Contorno e Feliciano Sodré e a Alameda São Boaventura, condicionando o tráfego de veículos

Porto do Rio de Janeiro

pesados na região.

3

6

De modo geral, as vias que dão acesso ao Porto de Niterói e aos TUPs localizados no bairro Ponta d’Areia

3

Portaria 24

apresentam boas condições de pavimentação e sinalização, o que contribui com a fluidez no tráfego e a
segurança viária na região. Uma intervenção recente que contribuiu para desafogar o tráfego na região
do Porto foi a construção do Mergulhão na Praça Renascença, que direciona os veículos da Av. Feliciano
Sodré à Av. do Contorno e à Alameda São Boaventura, eliminando o antigo cruzamento em nível com
semáforo entre as avenidas Feliciano Sodré e Jansen de Melo, que dá acesso ao centro de Niterói.

520 m
LEGENDA
Portaria
1. Libra 01
2. Libra 02

3. MultiCar 01
4. MultiCar 02

5. MultiRio
6. Triunfo

7. Tequimar
8. TUP Briclog

Figura 22 – Localização das portarias de acesso às áreas do Porto do Rio de Janeiro e do TUP Briclog
Fonte: Dados e imagens obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth
(2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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O Gráfico 7 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação numérica, em que: a

Após a conclusão das obras de ligação entre a Ponte Rio-Niterói e a Linha Vermelha, estima-se que a

escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam na fila da portaria, e a escala

Portaria 32 passe a apresentar a maior movimentação de veículos do Porto, haja vista sua conformação

horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre, considerando as 72 horas simuladas.

com o traçado da Alça Viária e da Av. Portuária em execução. Nesse sentido, é de suma importância
que a referida portaria seja reestruturada, de modo a atender também aos fluxos no sentido de saída e

Os resultados da simulação para o cenário atual de demanda apontam formação de filas nos gates

dispor de uma maior quantidade de gates face à demanda de veículos que passarão a utilizar os novos

da Portaria 24, podendo acumular 19 veículos no gate de entrada de caminhões e 50 veículos no

acessos na região.

gate de saída.
As simulações para os cenários futuros indicam formação de filas na Portaria 24 no ano de 2020,
As filas na Portaria 24 são maiores na saída devido ao fato de possuírem apenas um gate nesse sentido

e na Portaria do Caju nos demais horizontes analisados, como pode ser visto no Gráfico 8.

de fluxo e ser a mais utilizada pelos veículos que movimentam cargas no Porto, uma vez que a atual

CENÁRIO TENDENCIAL – 2060

Portaria 32 é utilizada apenas no sentido de entrada, e a Portaria do Caju está inserida em uma região

180

cujas vias apresentam problemas de infraestrutura e segurança. Todavia, os veículos que aguardam
filas não ocorrem na prática.
Verifica-se também que não há formação de filas significativas nas demais portarias do Porto Organizado,
assim como nos gates de entrada e de saída dos seus terminais arrendados e do TUP Briclog.
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saída pela Portaria 24 podem ficar estacionados em alguns locais internos ao Porto, e, portanto, essas
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Portaria 32 (entrada - caminhões e carros)

Portaria do 32 (saída - caminhões e carros)

Portaria do Caju (entrada - caminhões e carros)

Portaria do Caju (saída - caminhões e carros)

Libra 01 (entrada - caminhões)

Libra 01 (saída - caminhões)

Libra 02 (entrada - carros)
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Portaria 24 (entrada - caminhões)

Portaria 24 (entrada - carros)

Portaria 24 (saída - caminhões e carros)
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Portaria do Caju (entrada - caminhões e carros)

Portaria do Caju (saída - caminhões e carros)

Libra 01 (entrada - caminhões)

Libra 01 (saída - caminhões)

Libra 02 (entrada - carros)

Libra 02 (saída - carros)

Observa-se que as filas na Portaria 24 tendem a diminuir após a construção da Nova Portaria 32, com a

MultiCar 01 (entrada - caminhões e carros)

MultiCar 01 (saída - caminhões e carros)

consequente migração de 65% do fluxo de veículos para essa nova estrutura e, portanto, os resultados

MultiRio (entrada - caminhões e carros)

MultiRio (saída - caminhões e carros)

a partir de 2025 corroboram que a solução tende a mitigar os atuais problemas no acesso ao Porto do

Tequimar (entrada - caminhões e carros)

Tequimar (saída - caminhões e carros)

Rio de Janeiro.

Triunfo (reversível - caminhões e carros)

TUP Briclog (reversível - caminhões e carros)

Gráfico 7 – Formação de filas nas portarias do Porto do Rio de Janeiro e no TUP Briclog
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Gráfico 8 – Formação de filas nos gates do Porto do Rio de Janeiro e dos TUPs adjacentes no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Todavia, com o passar dos anos, observa-se a tendência de formação de filas na Portaria do Caju, haja
vista a crescente projeção de demanda estimada sobretudo para as cargas conteinerizadas. No ano de
2060, os resultados das simulações registraram acúmulos de até 165 veículos no gate de entrada e 57
veículos no gate de saída. Assim sendo, recomenda-se a prevenção do potencial transtorno, por meio do
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monitoramento da concretização dos cenários de demanda e implantação de mais gates na Portaria do

CENÁRIO TENDENCIAL – 2060

Caju, bem como a adoção de sistema de agendamento integrado para cadenciar os acessos ao Porto.

25 CIG (ENTRADA – CAMINHÕES E CARROS)

Para acessar os TUPs da Ilha do Governador, os veículos necessitam passar pelas portarias de acesso

20

apresentadas na Figura 23. Destaca-se que os veículos com destino ao TUP Cosan e ao Ilha Terminal
utilizam portarias distintas para o acesso à área interna, entretanto, a saída ocorre pela mesma
portaria, denominada de Portaria Complexo Ilha do Governador (CIG).
CENÁRIO ATUAL

Número de veículos
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CIG (saída - caminhões e carros)

Ilha Terminal (entrada - caminhões)

Terminal Marítimo Ponte do Thun
(reversível - caminhões e carros)
Gráfico 10 – Formação de filas nos gates dos TUPs da Ilha do Governador no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

PORTARIA CIG - ENTRADA

6

2–06h 2–12h
Dia–Hora

5
4
3

Os resultados das simulações para os anos futuros do cenário tendencial indicam formação

2

de filas de 17 veículos no gate reversível do Terminal Marítimo Ponte do Thun, os quais

1

correspondem a filas de, aproximadamente, oito veículos por sentido, haja vista a reversibilidade
do gate único, caso a infraestrutura da portaria seja mantida. Da mesma forma, os resultados das

0
1-00h

1-06h

CIG - Entrada

1-12h

1-18h

2-00h

CIG - Saída

2-06h

2-12h 2-18h
Dia - Hora

Ilha Terminal - Entrada

3-00h

3-06h

3-12h

3-18h

3-23h

simulações para a Portaria CIG apontaram um acúmulo de 24 veículos aguardando acesso ao TUP
Cosan e de 21 veículos aguardando saída deste e do Ilha Terminal, ao final de 2060.

Ponte do Thun - Rerversível

Gráfico 9 – Formação de filas nas portarias de acesso dos TUPs da Ilha do Governador
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e contato telefônico (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os resultados da simulação para o cenário atual de demanda apontaram formação de filas na entrada
da Portaria CIG, com cerca de dez veículos aguardando acesso ao TUP Cosan. Entretanto, observa-se
que essas filas ocorrem apenas em determinados períodos do dia, findando de um dia para o outro.
Ademais, o Terminal dispõe de um estacionamento compartilhado com o Ilha Terminal – localizado em
frente à Portaria CIG – com capacidade para acomodar 33 veículos.
O Gráfico 10 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte referente a 2060.

A localização das portarias de acesso às áreas do Porto de Niterói e aos TUPs adjacentes a ele pode
ser verificada na Figura 24.
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TUP

Portaria
1. Porto de Niterói
2. TUP Mac Laren Oil
3. TPEM
4. TPW Bardela
5. TPW Caximbau

6. TUP Brasco
7. TUP Estaleiro Brasa
8. TUP Estaleiro Camorim 01
9. TUP Estaleiro Renave
10. Terminal CCPN

11. TUP UTC Engenharia 01
12. TUP UTC Engenharia 02
13. TUP Estaleiro Camorim 02
14. TUP Estaleiro Camorim 03

1. CCPN
2. Estaleiro Renave
3. TPW
4. UTC
5. Estaleiro Camorim

6. Brasco
7. Estaleiro Brasa
8. TPEM
9. Mac Laren Oil

Figura 24 – Localização das portarias de acesso do Porto de Niterói e dos TUPs adjacentes
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e Google Earth (2018).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2019) Ministério da Infraestrutura (2019)

O Gráfico 11 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação numérica.
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TPW Caximbau - Entrada
TUP Brasco - Reversível
TUP Estaleiro Camorim 01 - Rerversível
TUP Estaleiro Camorim 03 - Rerversível
Terminal CCPN - Entrada

Gráfico 11 – Formação de filas nas portarias de acesso do Porto de Niterói e dos TUPs adjacentes
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de questionário on-line (2018) e contato telefônico (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou formações de filas em
determinados períodos do dia-pico nas portarias do TPW, do TUP Mac Laren Oil, do TPEM e do
Porto de Niterói.
O Gráfico 12 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte referente a
2060. Salienta-se que os cenários futuros da portaria do Porto de Niterói não foram analisados, uma vez
que os fluxos de veículos que a utilizam são provenientes das movimentações offshore, assim como o caso
dos TUPs Mac Laren Oil, TPEM, Estaleiro Brasa, Estaleiro Camorim, Estaleiro Renave e Terminal CCPN.
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CENÁRIO TENDENCIAL – 2060
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Gráfico 12 – Formação de filas nos gates dos TUPs de Niterói no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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filas em determinados períodos do dia-pico na Portaria TPW Caximbau.
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esperada para os veículos que acessam suas instalações, de modo a evitar a formação de filas que
impactem o entorno portuário e as operações do TUP.

Porto do Rio de Janeiro

16

O resultado da simulação para o cenário futuro tendencial de demanda apontou formações de

Nesse contexto, recomenda-se que o TPW monitore constantemente a efetivação da demanda
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10. Lafaiate Bandeira
11. Manoel feio
12. Ouro Branco
13. Parque Industrial
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16. São Bento
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20. Terminal Parabuina de Metais
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Via ferroviária do
entorno portuário
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Figura 25 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Fonte: ANTT (2018a) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

ACESSO FERROVIÁRIO
De maneira geral, o modal ferroviário representa uma opção eficiente para o escoamento das cargas

O acesso ferroviário ao Porto do Rio de Janeiro é feito pela linha denominada Ligação à Arará. Segundo

no âmbito dos acessos terrestres, especialmente quando está associado a fluxos de volumes grandes e

a Declaração de Rede 2017 (ANTT, 2016), dos 14 pátios ferroviários implantados na linha, apenas

distâncias elevadas. No Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, a movimentação ferroviária é

quatro encontram-se em operação: Posto km 64, Rocha Sobrinho, Deodoro e Arará. De acordo com a

realizada pela malha da MRS Logística S. A. (MRS).

concessionária, essa configuração dos pátios operacionais atende à demanda atual dessa linha e, caso

Entre os anos de 2015 e 2017, o Porto do Rio de Janeiro
apresentou uma variação positiva na movimentação
ferroviária de 30%, enquanto que, no mesmo período,
o Porto apresentou uma redução de 2% em sua
movimentação total. Em 2017, o modal ferroviário
representou 23% das movimentações do Porto.

No Complexo Portuário em
estudo, a ferrovia é utilizada
exclusivamente no Porto do Rio
de Janeiro, nas operações de
ferro-gusa, produtos siderúrgicos,
concentrado de zinco e contêineres.

haja necessidade, os demais podem voltar a ser utilizados.
A análise da capacidade desse modal de transporte é dividida em três trechos, cuja delimitação,
indicando as estações inicial e final da análise, é realizada de acordo com a divisão apresentada
na Declaração de Rede de 2017, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No mesmo
documento são informadas as capacidades dos trechos em pares de trens por dia, uma vez que o trem
realiza dois fluxos: um com destino e outro com origem no Porto do Rio de Janeiro. Assim, uma viagem
de ida e volta é contabilizada como um par de trem (pdt).

Na Figura 25 é apresentada a malha ferroviária associada ao Complexo Portuário do Rio de Janeiro
e Niterói e os terminais que a compõem, evidenciando aqueles que apresentaram movimentação
ferroviária, em 2017, com origem ou destino no referido Complexo. Observa-se que a captação de cargas
do Complexo por meio da ferrovia estende-se, além do Rio de Janeiro, aos estados de São Paulo e Minas
Gerais. Dessa forma, os terminais ferroviários que possuem relação direta com o Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói estão localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na Zona da Mata
Mineira, na Região Metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba.
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Gráfico 13 – Comparação entre a demanda e a capacidade para cada um dos segmentos analisados no ano 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Figura 26 – Segmentos de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Porto do Rio de Janeiro
Fonte: ANTT (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Vale ressaltar que nas estimativas de capacidade para o cenário futuro mantiveram-se operacionais
apenas os pátios ferroviários ativos na situação atual (2017). Nesse sentido, conforme reportado pela
MRS, os pátios ferroviários não operacionais situados ao longo da linha Ligação à Arará podem voltar a

Ao comparar a capacidade atual dos segmentos do acesso ferroviário ao Porto do Rio

operar, de modo que a capacidade de transporte da linha férrea aumente.

de Janeiro à demanda, observa-se que aquela comporta a demanda atual gerada pelas
instalações portuárias. No trecho mais utilizado, situado entre os pátios ferroviários de Posto
km 64 e Rocha Sobrinho, ainda há disponível 69% da capacidade para ser utilizada no sentido
com destino ao Porto.
A perspectiva futura é de que o modal ferroviário apresente uma redução na sua participação no total
movimentado pelo Porto do Rio de Janeiro e Niterói para 19,2% em 2060.
No Gráfico 13 é apresentada a comparação entre a demanda
e a capacidade dos segmentos ferroviários em estudo para a
situação futura, por meio da qual se percebe que o segmento
de maior ocupação no cenário futuro permanece sendo
aquele entre os pátios ferroviários de Rocha Sobrinho e Posto
km 64, conforme observado na situação atual.

Dessa forma, é possível
concluir que a linha Ligação à
Arará comportará a demanda
vinculada ao modal ferroviário,
projetada para o ano de 2060.

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil
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MEIO AMBIENTE
A análise de meio ambiente do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói diagnosticou a situação
atual dos principais aspectos ambientais, o status de licenciamento e as ações de gestão ambiental
aplicadas aos terminais do Complexo.
No Complexo Portuário, a CDRJ, assim como a maioria das instalações portuárias, possui núcleo
ambiental e de saúde e segurança do trabalho próprio, porém, em número considerado reduzido para
atender às demandas identificadas em ambos os Portos Organizados. Em termos de implementação
do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), identificou-se a intenção por parte da Autoridade Portuária de
implantá-lo por meio de ações contínuas de regularização e melhoria na área ambiental. Entretanto,
até o presente momento, não foi possível identificar sua plena execução, fato igualmente constatado
em outras instalações portuárias. Dessa forma, identifica-se a necessidade de realização de ações que
garantam a celeridade dos avanços na gestão socioambiental, bem como das ações mitigadoras de
possíveis impactos gerados pela atividade portuária da região.
Quando se trata de atendimento à legislação e aos processos de licenciamento ambiental, o Complexo
Portuário do Rio de Janeiro e Niterói, assim como a Autoridade Portuária, apresenta instalações com a
renovação da licença ambiental em andamento no Instituto Estadual do Ambiente (Inea), destacandose o caso do Porto do Rio de Janeiro, que está com processo em andamento desde 1991. A relativa
morosidade no andamento da renovação das LOs apresenta-se como fator determinante para o avanço
da implantação da gestão socioambiental nas instalações portuárias do Complexo. Portanto, faz-se
imprescindível, no contexto avaliado, a criação de canais de comunicação e ações conjuntas entre os
órgãos governamentais e as instalações portuárias.
No que se refere aos programas de monitoramento ambiental e gerenciamento, tanto as instalações
privadas quanto as arrendadas atendem ao que lhes é exigido no âmbito de suas respectivas licenças,
no que diz respeito aos aspectos de meio ambiente saúde e segurança do trabalho. A CDRJ, por sua vez,
não possui parte dos planos e programas exigidos pela legislação, contudo, coloca a implementação
dessas medidas em seu planejamento futuro, com algumas delas já em andamento, e acompanha as
ações implementadas pelas demais instalações portuárias.
Além dos planos e programas de monitoramento, destaca-se que inúmeras ações de

OUTROS RESULTADOS
RELEVANTES

educação ambiental foram desenvolvidas pelas instalações portuárias, que englobam o
público interno e externo. Dessa forma, constatou-se o comprometimento das instalações
no que diz respeito à educação ambiental.
O estudo das relações dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário do Rio de Janeiro

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas

e Niterói com as atividades portuárias demonstra que este se encontra inserido em uma região

para as instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos

ambientalmente sensível devido à existência de ecossistemas de manguezais, à proximidade com

terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário do Rio de

Unidades de Conservação (UCs) e espécies ameaçadas de extinção. Diante disso, a existência de

Janeiro e Niterói também se dedicou a analisar a relação do

ações conjuntas de atendimento às emergências, como o Plano de Área da Baía de Guanabara (PABG),

Complexo com o meio ambiente, a interação porto-cidade e a

torna-se essencial para a conservação desses ecossistemas, conforme mostra o Atlas de Sensibilidade

gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária.

Ambiental ao Óleo da Bacia Marítima de Santos.
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Por fim, destaca-se que a Autoridade Portuária assim como as demais instalações do Complexo
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•

Portuário do Rio de Janeiro e Niterói buscam a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental,
associada a metas graduais de qualidade ambiental, considerando a capacitação contínua de seus
recursos humanos necessários à gestão ambiental.

PORTO-CIDADE
A história da ocupação do solo no Rio de Janeiro está diretamente entrelaçada com o crescimento da
atividade portuária, com destaque para os períodos da descoberta do ouro e do diamante em terras

•

mineiras e da chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808 – e a assinatura do decreto de Abertura
dos Portos às Nações Amigas – durante os quais ocorreram transformações significativas na morfologia
da cidade, algumas das quais perduram até os dias de hoje e condicionam a ocupação do solo existente
(PESAVENTO, 2012).
Também no início do século 19, em 1817, a ocupação urbana
expandiu-se para a outra margem da Baía de Guanabara,
Niterói, elevando-a à categoria de Vila. Em 1834, Niterói
tornou-se a capital do estado da Guanabara, o que culminou
no crescimento do município e da atividade portuária.

As cidades do Rio de Janeiro e
Niterói têm sua conformação
geográfica como uma importante
condicionante da ocupação
urbana e desenvolveram-se em
torno dos portos.

•

•

São pontos relevantes da relação porto-cidade:

•

•

•

A organização do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro no Estado do Rio de Janeiro é
bastante desenvolvida em todas as suas escalas, havendo a implementação do Projeto Orla
em 15 municípios. Na divisão territorial proposta pelo Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE),
o Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói encontra-se na Região Hidrográfica V (RH-V)
referente à Baía de Guanabara. Ressalta-se que nos objetivos propostos para essa RH não há
definições abrangentes para o uso portuário, havendo apenas a menção ao controle de efluentes.
Verifica-se que está em processo de atualização os Planos Diretores Municipais (PDMs) dos
municípios de Niterói e do Rio de Janeiro. Desse modo, o primeiro encontra-se em atraso com
relação à periodicidade prevista pela política urbana, que prevê atualização a cada dez anos.
Tendo em vista que o desenvolvimento do PDM é um processo participativo previsto na Lei nº
10.257 (Estatuto da Cidade) de 10 de julho de 2001, é importante o fomento à participação de
representantes da atividade portuária no processo de atualização, de modo que a representação
dos interesses portuários seja considerada na futura legislação a ser implementada.
O zoneamento atual proposto para a área portuária do Rio de Janeiro encontra-se previsto
no PDM, e seus parâmetros ainda serão definidos por Lei de Uso e Ocupação, que se encontra
em processo de atualização. Dessa maneira, o Decreto nº 322/1976 é a legislação vigente a
esse respeito. Entretanto, os parâmetros definidos referem-se apenas aos seus limites e à sua
localização no território, não contemplando definições dos objetivos e diretrizes próprios
para a área ou previsão de seus usos. Dessa forma, a ocupação da Zona Portuária segue
direcionamentos estabelecidos na lei referente à Ocupação Urbana Consorciada (OUC), a qual
se relaciona a um instrumento previsto na política urbana nacional enquanto auxiliar do PDM.
Assim, mostra-se pertinente o estabelecimento de definições relativas à Zona Portuária em
consonância com as zonas do entorno previstas no zoneamento municipal, conformando esse
documento como um elemento norteador do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro.

•
•

A condição do bairro do Caju, que faz parte do entorno do Porto do Rio de Janeiro, é
representativa da relação porto-cidade no município. Desde seu surgimento, boa parte da
população do bairro é de trabalhadores portuários, de modo que o desenvolvimento do Porto
teve consequências em sua conformação histórica. Além disso, em virtude de ser um bairro
antigo que se relaciona diretamente ao início do povoamento do Rio de Janeiro, estão presentes
nele diversos equipamentos urbanos, como o cemitério São Francisco Xavier e a ferrovia cujo
traçado é histórico. Esse contexto resulta em uma forte interação entre os moradores do bairro e
os usuários do Porto. Dessa forma, os conflitos relativos ao trânsito e à mobilidade nas áreas são
recorrentes, mostrando-se necessárias iniciativas como o programa Porto do Rio do Século XXI.
Na região do Centro Histórico do Rio de Janeiro destaca-se a presença de edificações
consideradas patrimônio histórico, como a Casa de Banhos de Dom João VI, a paisagem cultural
da Baía de Guanabara e o sítio arqueológico do Cais do Valongo. Assim, mostram-se relevantes as
políticas na direção de preservação dessas áreas.
O Projeto de Revitalização do Porto Maravilha, na região do Centro Histórico do Rio de Janeiro,
alterou os principais usos encontrados na área, transformando a região em um ponto turístico da
cidade. As alterações no sistema viário e a implantação de VLT também modificaram as dinâmicas
de fluxos encontradas. A região do Centro Histórico abriga diversas ocupações irregulares, as
quais, em grande parte, remontam de processos de requalificação urbana e de alterações na
morfologia da cidade ocorridos no passado.
Há uma presença expressiva de comunidades tradicionais nos entornos do Porto Organizado
e dos TUPs situados no Rio de Janeiro e Niterói. A Baía de Guanabara foi, por muito anos, local
de subsistência de ocupações ribeirinhas e teve papel decisivo nas dinâmicas de ocupação e no
aumento da população da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, destacam-se as colônias de
pescadores na Ilha do Governador, as ocupações quilombolas presentes no Centro Histórico do
Rio de Janeiro (como o Quilombo Pedra do Sal).
O Terminal Pesqueiro Público (TPP), localizado no canal de São Lourenço, em Niterói, encontrase em desuso desde de sua inauguração em 2014. O equipamento foi construído para suprir a
demanda da região, entretanto, embarcações abandonadas no canal de São Lourenço obstruem
o acesso ao TPP e comprometem a atividade pesqueira e a utilização da infraestrutura disponível.
Têm destaque as diversas ações, projetos e programas socioambientais realizados pelas
instalações portuárias do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. As iniciativas são
numerosas, com ênfase para as temáticas de educação e cidadania voltadas às comunidades
externas aos trabalhadores portuários.
A busca pela integração no planejamento, na gestão e nas operações das políticas urbanas
e portuárias é essencial para a harmonização da relação porto-cidade. Acredita-se que em
muitos casos a melhoria da comunicação e ações conjuntas entre o Poder Público municipal e
a Autoridade Portuária podem contribuir para essa integração.
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GESTÃO PORTUÁRIA

N
O

A CDRJ é a Autoridade Portuária dos portos do Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí e Angra dos Reis. A

L
S

companhia foi fundada a partir do Decreto-Lei nº 256, de 28 de fevereiro de 1967, em substituição à
Administração do Porto do Rio de Janeiro (APRJ), extinta pelo mesmo decreto.
A CDRJ tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro e prazo de duração indeterminado. Seu objeto
2

social é o exercício das funções de Autoridade Portuária no âmbito dos Portos Organizados do Rio
de Janeiro, sob sua administração e responsabilidade, em consonância com as políticas setoriais

1

formuladas pelo Ministério da Infraestrutura.
1

No que diz respeito ao modelo de gestão portuária adotado pela CDRJ, ela não participa das
operações portuárias nos portos do Rio de Janeiro e Niterói, atuando somente através do controle
e da gestão dessas operações. No Cais Público do Porto do Rio de Janeiro, que não está arrendado,
a operação portuária é realizada por operadores credenciados. A Autoridade Portuária também não
mantém nenhuma estrutura de armazenagem que não esteja arrendada a terceiros, como armazéns
e pátios públicos. Nesse sentido, o modelo de gestão portuária adotado pela CDRJ nos portos do
Complexo em estudo pode ser caracterizado como landlord.

118 m
LEGENDA

Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 27 e a Figura 28 apresentam os arrendamentos e
as áreas arrendáveis dos portos do Rio de Janeiro e Niterói, respectivamente.

3

L
S

1

Área arrendável

1. Nitport S.A.
2. Nitshore Engenharia e Serviços Portuários S.A.

1. Área do antigo campo de futebol da Polícia Militar

Figura 28 – Arrendamentos e áreas arrendáveis do Porto de Niterói
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

N
O

Área arrendada

Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações gerenciais
utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 34 expõe o diagnóstico a respeito das características
gerais observadas.

2

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

4
6

Ações de planejamento
3

5

1

7

8

Existência de departamento especíﬁco

Sistemas de informação

Há um planejamento

Há um setor especíﬁco responsável
pela atuação comercial dos portos.

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

Avaliação de desempenho
Não há um sistema de avaliação
de desempenho implementado.
Alinhamento com as políticas do setor
Há evidências de alinhamento entre o

375 m

planejamento estratégico dos portos e
os instrumentos de planejamento

LEGENDA
Área arrendada
1. Libra Terminais S.A.
2. Multi-Rio Operações Portuárias S.A.
3. Terminal Químico de Aratú S.A. - Tequimar
4. Multi-Car Terminais de Veículos S.A.

Área arrendável
5. Triunfo Logística LTDA
6. Moinhos Cruzeiro do Sul S.A.
7. Consórcio Maravilha
8. Píer Mauá S.A.

1. Terminal Multiuso 1
2. Terminal Multiuso 2
3. Terminal Multiuso 3

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

Sistemas de informação

Planejamento estratégico
estratégico estruturado.

2

Atuação comercial

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

do setor portuário.

Figura 29 – Análise dos instrumentos de planejamento existentes da CDRJ
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Através de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de recursos humanos

•

adotados, foram identificados os seguintes aspectos em relação aos colaboradores da CDRJ, que
totalizam 890 funcionários:

•
•
•
•
•

Há uma concentração do contingente total em cargos técnicos, como o de Técnico de Serviço
Portuário e o de Guarda Portuário, que representam juntos 70% dos funcionários.
Observa-se que 97% dos colaboradores da CDRJ foram admitidos de forma efetiva.
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•

As receitas totais da CDRJ são auferidas em grande parte pela receita operacional, da qual
se sobressaem as arrecadações tarifárias referentes à utilização da infraestrutura portuária
(marítima, de acostagem e terrestre).
Nos últimos cinco anos, foram executados, em média, 22% do total orçado para investimento.
Observa-se que a maior parte dos investimentos orçados da CDRJ adveio de recursos da União,
em todos os anos analisados. No entanto, os recursos próprios ao longo do período possuem um
grau maior de execução, de 44% em média, enquanto que os advindos da União possuem taxa
média de execução de 5%.

No que se refere ao nível educacional, destaca-se o fato de que 43% dos colaboradores da
empresa possuem ensino superior completo e 49% possui ensino médio completo.
Há uma predominância de funcionários com 61 anos ou mais (33%), e também é alta a parcela de
funcionários com idade entre 31 e 40 anos (27%) e de 51 a 60 anos (25%).
Em relação ao tempo de serviço na CDRJ, observa-se uma preponderância de pessoal com 31 a
50 anos de serviço (48%), seguido por funcionários com 11 a 20 anos de casa (26%), e por pessoal
contratado recentemente – nos últimos dez anos – totalizando 25%.

No que tange à capacitação de pessoal, a CDRJ possui uma orientação institucional para a realização
de treinamentos e capacitações para os seus colaboradores e há um acompanhamento por parte da
Companhia quanto à implementação dessas práticas. Entretanto, não foram apresentadas evidências
acerca do processo de mapeamento das competências nem sobre os resultados das capacitações.
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 CDRJ ainda não possui uma sistemática de custeio implantada, cuja utilização é importante
para o gerenciamento da empresa e para o embasamento do processo de tomada de decisão.
Sem esse tipo de sistema, não é possível mensurar o peso dos custos de cada serviço e de cada
setor sobre o valor total dos gastos da Autoridade Portuária.
Em relação aos indicadores financeiros, nos cinco anos analisados, apenas em 2014 a margem
líquida (capacidade de transformar receita em lucro) e a rentabilidade do ativo (eficiência
dos ativos em gerarem receitas) estiveram positivas. A margem operacional (capacidade de
transformar receita em lucro operacional) apresentou valores negativos entre os anos de 2015 e
2017. Isso significa que a Autoridade Portuária não tem conseguido gerar receitas suficientes para
cobrir seus custos de operação, tendo sua situação agravada pelas suas despesas financeiras.
O indicador de grau de endividamento esteve, em todos os anos analisados, acima de 1,
caracterizando uma situação de passivo a descoberto, em que há mais dívidas do que bens e
direitos. O elevado grau de endividamento pode limitar a liberdade na tomada de decisões da
Autoridade Portuária.
As contas mais representativas na composição dos gastos totais da CDRJ são as despesas
gerais e administrativas e as despesas financeiras. Dentre estas, as mais expressivas foram as
rubricas de despesas de juros sobre encargos tributários e trabalhistas. Nas despesas gerais e
administrativas, as contas com maior proporção ao longo dos anos foram as de pessoal e de
encargos.

Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

•
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Complexo Portuário do
Rio de Janeiro e Niterói
Rio de Janeiro, Brasil

ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário do Rio de Janeiro e Niterói 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 sob a perspectiva
do ambiente externo, que compreende o contexto conjuntural ao
qual o Complexo Portuário pertence e está sujeito.
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Oportunidades

Complexo Portuário naturalmente abrigado na Baía de
Guanabara.

Implantação do Terminal de Trigo do Rio de Janeiro (TTRJ).

Área de influência do Complexo abrange os principais
centros demandantes e geradores de carga do País.

Retomada dos investimentos no segmento offshore.

Infraestrutura especializada para movimentação de veículos
no Porto do Rio de Janeiro.

Infraestrutura adequada de cais e retroárea para a
movimentação de contêineres no Porto do Rio de Janeiro.

Previsão de início do beneficiamento de gás no Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Condições favoráveis de infraestrutura nas rodovias da
hinterlândia no cenário atual.

Expansão e modernização do Terminal de Passageiros do
Porto do Rio de Janeiro.

Condições favoráveis de infraestrutura nas vias internas da
maioria das instalações do Complexo Portuário do Rio de
Janeiro e Niterói.

Duplicação do trecho Magé-Manilha do Arco Metropolitano
do Rio de Janeiro.

Nova subida da Serra de Petrópolis (BR-040).

Utilização de áreas de apoio aos veículos que acessam
alguns TUPs do Complexo.

Instalações portuárias com certificações ambientais.

Programa Porto do Rio Século XXI.

BRT Transbrasil.

Presença de núcleo ambiental consolidado na Autoridade
Portuária, TUPs e terminais arrendados.

Manutenção de programas de gerenciamento de riscos à
saúde e segurança do trabalhador.

Possibilidade de reativação de pátios ferroviários
existentes.

Existência de estrutura retroportuária de apoio às
operações ferroviárias.

Participação das instalações portuárias no Plano de Área da
Baía de Guanabara (PABG).

Desenvolvimento de ações de educação ambiental.

Investimentos vinculados à renovação do contrato de
concessão ferroviária.

Possibilidade de parceria socioambiental entre CDRJ e
órgãos gestores das Unidades de Conservação (UCs) no
entorno do Complexo Portuário.

Existência de iniciativas para qualificação da relação portocidade no Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói.

Adoção do modelo de gestão portuária landlord pela CDRJ.

Possibilidade de parceria socioambiental entre CDRJ e
órgãos gestores das Unidades de Conservação (UCs) no
entorno do Complexo Portuário.

Participação no desenvolvimento do Projeto Porto
Maravilha.

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

Ameaças
Fraquezas
Baixo calado operacional no trecho final do Cais da Gamboa
e no Cais de São Cristóvão.

Restrições ao atendimento da frota futura de portacontêineres prevista par ao Brasil.

Problemas na operação de ferro-gusa no Cais da Gamboa.

Conflito na utilização do Cais da Gamboa em períodos de
temporada de navios de cruzeiro no Porto do Rio de Janeiro.

Restrição de calado no Terminal Marítimo Ponte do Thun.

Restrições nas operações do Berço PS-2 do Terminal
Aquaviário da Ilha d’Água.

Perspectiva de déficit de capacidade de cais no Terminal
Aquaviário da Ilha d’Água.

Perspectiva de déficit de capacidade de cais no Terminal
Marítimo Braskem Rio de Janeiro.

Perspectiva de déficit de armazenagem no Terminal
Aquaviário de Ilha Redonda.

Perspectiva de déficit de capacidade de armazenagem para
concentrado de zinco no Porto do Rio de Janeiro.

Perspectiva de déficit de capacidade de cais para carga geral
no Porto do Rio de Janeiro.

Ociosidade em TUPs.

Restrições no acesso e nas operações do Ilha Terminal Ilha
do Governador e TUP Cosan

Falta de sinalização e balizamento no canal de acesso de
Cotunduba.

Formação de filas no cenário atual e perspectiva de déficit
em algumas portarias de acesso a instalações portuárias do
Complexo.

Vias ferroviários internas inativas.

Instalações portuárias com renovação de licença ambiental
pendente perante o órgão licenciador.

Portos Organizados do Rio de Janeiro e Niterói desprovidos
de Sistema de Gestão Ambiental Integrada de Meio
Ambiente (SGA) e de Saúde e Segurança do Trabalho (SGI).

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

Localização e inserção do Complexo Portuário do Rio de
Janeiro e Niterói em área urbanizada.

Proximidade das instalações portuárias no Rio de Janeiro e
em Niterói com núcleos de comunidades tradicionais.

Alto grau de colaboradores aposentáveis na CDRJ.

Ausência de sistema de custeio implantado nos portos.

Indicadores financeiros negativos.

Elevada dependência de capitais de terceiros (passivo
exigível).

Demonstrativos contábeis consolidados.

Perspectiva de redução no consumo de combustíveis
fósseis.

Concorrência com outros terminais na movimentação de
carga de apoio.

Condições ruins de trafegabilidade em alguns segmentos de
rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário.

Condições de insegurança e incidência de criminalidade ao
longo das rodovias do estado do Rio de Janeiro.

Conflito com o tráfego urbano nas vias do entorno portuário
do Rio de Janeiro e de Niterói.

Condições desfavoráveis de infraestrutura das vias do
entorno das instalações portuárias do Complexo.

Cruzamento em nível entre o transporte ferroviário de
cargas e a operação dos trens de passageiros.

Ocupação urbana na faixa de domínio do acesso ferroviário.

Morosidade do órgão licenciador para renovação das
licenças ambientais existentes e novos processos de
licenciamento no Complexo Portuário.

Complexo Portuário inserido em uma área próxima a 17
UCs.

Desarticulação dos instrumentos de planejamento urbano
no município do Rio de Janeiro.
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PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste Sumário
Executivo, construiu-se o Plano de Ações, apresentado na Tabela
20, 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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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RIO DE JANEIRO E NITERÓI
Prazo
recomendado

Melhorias operacionais

Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

15

Resolução do déficit de
capacidade de cais previsto para
a movimentação de carga geral no
Porto do Rio de Janeiro

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ e MultiRio

2040

16

Resolução do déficit de
capacidade de cais previsto para
a movimentação de petróleo e
derivados de petróleo (exceto GLP)
no Terminal Aquaviário da Ilha
d’Água

Terminal
Aquaviário da
Ilha d’Água

Não iniciado

Terminal Aquaviário da Ilha
d’Água

2020 para petróleo; 2035
para o desembarque de
derivados de petróleo
(exceto GLP) e 2040 para
o embarque de derivados
de petróleo (exceto GLP)

17

Resolução do déficit de
capacidade de cais previsto para
a movimentação de produtos
químicos no Terminal Marítimo
Braskem

Terminal
Marítimo
Braskem

Não iniciado

Terminal Marítimo
Braskem

2050

18

Resolução do déficit de capacidade
de armazenagem previsto para a
movimentação de concentrado de
zinco no Porto do Rio de Janeiro

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ

2050

Resolução do déficit de capacidade
de armazenagem previsto para a
movimentação de GLP no Terminal
Aquaviário de Ilha Redonda

Terminal
Aquaviário de
Ilha Redonda

Não iniciado

Terminal Aquaviário de Ilha
Redonda

2030

Adequação da base de dados
de movimentação de cargas e
aperfeiçoamento do registro das
datas-horas de início e término das
operações portuárias

Porto do Rio
de Janeiro

Adoção de sistema de agendamento
integrado no Porto do Rio de
Janeiro com implantação de
equipamentos para automatização
dos gates de suas portarias

Porto do Rio
de Janeiro

3

Operacionalização de uma AALP do
Porto do Rio de Janeiro

Porto do Rio
de Janeiro

4

Monitoramento da capacidade de
processamento das portarias de
acesso às instalações portuárias do
Complexo

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ e TUPs

Ação contínua

5

Execução do projeto da Nova
Portaria 32

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ

2021

19

6

Manutenção do sistema viário do
intraporto do Complexo

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ e TUPs

Ação contínua

Acessos ao Complexo Portuário

1

2

Em andamento

Em andamento

Em andamento

CDRJ

CDRJ

CDRJ e Finco Comércio,
Indústria & Logística

Curto prazo

1 ano

Curto prazo

Investimentos portuários
7

Conclusão das obras do TTRJ

Porto do Rio
de Janeiro

Em andamento

Consórcio Maravilha

2020

8

Resolução do assoreamento
causado pelo canal que desemboca
na região do Cais de São Cristóvão

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ

Médio prazo

9

Instalação de sistema de dutos no
Porto do Rio
Porto do Rio de Janeiro interligando
de Janeiro
o Cais da Gamboa à Refit

Não iniciado

CDRJ

Curto prazo

Construção de dolfins de atracação
para operação de produtos
siderúrgicos no Porto do Rio de
Janeiro

Não iniciado

10

Porto do Rio
de Janeiro

Triunfo Logística

11

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ

Curto prazo

12

Remoção da pedra localizada
na bacia do berço em frente ao
Armazém 4 do Porto do Rio de
Janeiro

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ

Médio prazo

13

Obras de adequação do Terminal de
Passageiros

Porto do Rio
de Janeiro

Em aprovação
na ANTAQ

Píer Mauá

Curto prazo

Adequação dos acessos e berços
dos TUPs

Terminal
Aquaviário de
Ilha Comprida,
TUP Brasco,
TUP Mac Laren
Oil, Terminal
Marítimo
Ponte do Thun,
Ilha Terminal e
TUP Cosan

Indeterminado

Terminal Aquaviário
de Ilha Comprida, TUP
Brasco, TUP Mac Laren
Oil, Terminal Marítimo
Ponte do Thun, Ilha
Terminal, TUP Cosan,
Marinha do Brasil e
órgãos ambientais, com
acompanhamento e
suporte da CDRJ

Não iniciado

20

Monitoramento da capacidade do
acesso aquaviário ao longo dos
horizontes futuros

Complexo
Portuário

Não iniciado

CDRJ

Ação contínua

21

Realização de estudo para
adequação dos canais de acesso ao
Complexo Portuário

Complexo
Portuário

Não iniciado

CDRJ

Curto prazo

22

Conclusão da duplicação do
trecho Magé-Manilha do arco
metropolitano do Rio de Janeiro

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Em andamento

Ministério da
Infraestrutura e DNIT

2022

23

Conclusão das obras da nova subida
da serra de Petrópolis (BR-040)

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Paralisado

CONCER

2025

24

Execução das obras rodoviárias e
ferroviárias do programa Porto do
Rio Século XXI

Porto do Rio
de Janeiro
e TUPs
adjacentes

Em andamento
(i, ii e v);
paralisado (iii);
não iniciado (iv
e vi)

CDRJ, Setrans, Prefeitura
do Rio de Janeiro, MRS,
ACRJ, Firjan e Ecoponte

Curto prazo

25

Conclusão das obras do BRT
Transbrasil

Porto do Rio
de Janeiro
e TUPs
adjacentes

Em andamento

Ministério das Cidades,
Prefeitura do Rio de
Janeiro e Construtora
Queiroz Galvão

2020

26

Fomento à execução de melhorias
na infraestrutura das vias do
entorno das instalações portuárias
do Complexo

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

Prefeitura do Rio de
Janeiro, Prefeitura de
Niterói e CDRJ

Curto prazo

27

Estudo para reativação das vias
ferroviárias internas do Porto do
Rio de Janeiro

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ, MRS e arrendatários

Curto prazo

28

Construção do viaduto ferroviário
entre as estações de Costa Barros e
Barros Filho

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

MRS, SuperVia e
acompanhamento da CDRJ

A ser definido pela MRS e
SuperVia

2026

Realização de estudo para avaliar a
necessidade de obras de dragagem
e derrocagem no Cais da Gamboa

14
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Instalação
portuária

Status

Responsável

Em andamento

MRS, em conjunto com
as prefeituras municipais
situadas ao longo da
linha Ligação-Arará, com
acompanhamento da CDRJ

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE RIO DE JANEIRO E NITERÓI
Prazo
recomendado

Item

Descrição da ação

29

Fomento a ações de conscientização
sobre o descarte irregular de lixo
e entulho na faixa de domínio do
acesso ferroviário

Porto do Rio
de Janeiro

30

Estudo para mitigar o conflito
entre as operações ferroviárias e
rodoviárias nas vias internas do
Cais do Caju

Porto do Rio
de Janeiro

Não iniciado

CDRJ, MRS, MultiRio e Libra

Curto prazo

31

Fomento a ações para manter
a faixa de domínio da ferrovia
desocupada entre os pátios
ferroviários de Herédia de Sá e
Arará

Porto do Rio
de Janeiro

Iniciado

MRS, Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro, com
acompanhamento da CDRJ

Ação contínua

Ação contínua

Gestão portuária
32

Implantação de uma sistemática de
custeio da Autoridade Portuária

Portos do Rio
de Janeiro e
Niterói

Não iniciado

33

Elaboração de plano de ação
integrado para as receitas e gastos

Portos do Rio
de Janeiro e
Niterói

Não iniciado

34

Elaboração de relatórios contábeis
individuais

Portos do Rio
de Janeiro e
Niterói

Não iniciado

CDRJ

3 anos

35

Atualização do PDZ do Porto de
Niterói e arrendamento das áreas
disponíveis nos Portos Organizados

Portos do Rio
de Janeiro e
Niterói

Não iniciado

CDRJ

Curto prazo

36

Renovação do quadro funcional da
CDRJ

Portos do Rio
de Janeiro e
Niterói

Não iniciado

CDRJ

2 anos

37

Implantação e consolidação do SGA
e SGI

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ, terminais
arrendados e TUPs

2 anos

38

Implantação e manutenção de
um núcleo ambiental e de saúde e
segurança do trabalho adequado

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Iniciado

CDRJ, terminais
arrendados e TUPs

Ação contínua

39

Implantação e continuidade
dos planos e programas de
monitoramentos ambientais

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Iniciado

CDRJ, terminais
arrendados e TUPs

Ação contínua

40

Fortalecimento do diálogo com
órgão licenciador

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ, terminais
arrendados, TUPs e Inea

Ação contínua

41

Fomento a parcerias entre CDRJ,
terminais privados e órgãos
gestores do PNM Paisagem Carioca

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ, TUPs, Prefeitura do
Rio de Janeiro, Prefeitura
de Niterói e Inea

Ação contínua

42

Participação das instalações
portuárias na elaboração e
consolidação dos planos de manejo
das UCs

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ, terminais
arrendados, TUPs,
Prefeitura do Rio de
Janeiro, Prefeitura de
Niterói e Inea

Ação contínua

CDRJ

CDRJ
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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

43

Envolvimento e apoio das
instalações portuárias na
implementação de medidas para
proteção ambiental da Baía de
Guanabara

44

Continuidade do atendimento à
legislação quanto ao gerenciamento
de riscos, atendimento a
emergências, e de saúde e
segurança do trabalho

Responsável

Prazo
recomendado

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

CDRJ, terminais
arrendados, TUPs,
Prefeitura do Rio de
Janeiro, Prefeitura de
Niterói e Inea

Ação contínua

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Iniciado

CDRJ, terminais
arrendados, TUPs e Inea

Ação contínua

Não iniciado

Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro, Prefeitura
Municipal de Niterói, CDRJ,
TUPs e arrendatários

Ação contínua

Ação contínua

Porto-cidade

45

Fomento e participação no processo
de atualização dos planos diretores
do Rio de Janeiro e de Niterói

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

46

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

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Não iniciado

Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro, Prefeitura
Municipal de Niterói,
Governo do Estado do Rio
de Janeiro, IPHAN, CDRJ,
TUPs e arrendatários

47

Fomento e participação na melhoria
das condições de mobilidade no
entorno portuário

Porto do Rio
de Janeiro

Iniciado

CDRJ, Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro,
arrendatários e TUPs

Ação contínua

48

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

Complexo
Portuário do
Rio de Janeiro
e Niterói

Iniciado

CDRJ, terminais
arrendados e TUPs

Ação contínua

1 ano

1 ano

Meio ambiente

Status

Tabela 20 – Plano de ações do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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